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Kok bang voor
'Californische
toestanden'

ZAANSTAD - PvdA-leider
en vice-premier Kok vindt dat
„wij in West-Europa en eigen
land heel goed moeten naden-
ken" over de oorzaken van de
rassenrellen diemomenteel het
Amerikaanse Los Angeles teis-
teren. Kok zei dat gisteren tij-
dens een bijeenkomst van zijn
Partij in Zaanstad.
De gebeurtenissen in de Ver-
enigde Staten zijn volgens Kok
het gevolg van 'opkomend con-
servatisme' waardoor aan de
zwarte bevolking 'elk perspec-
tief is ontnomen. Door de
„scherpe sociale, maatschappe-
lijke en economische tegenstel-
lingen" is nu „de vlam in de
pan geslagen".

het weer

{jËLEIDELIJK MEER ZON
J:. afgelopen nacht ontstane
?}istbanken zullen snel oplos-

waarna stapelwolken, ltstaan. Deze zorgen voor en-*e'e buien, die gepaard kun-?*» gaan met hagel. De tempe-ruur loopt op tot 12 graden
t^wijl de wind matig tot vrij
jachtig is. In de avond neemt, * wind en buiïgheid af en
'°st de bewolking grotendeels
!&" Tijdens de heldere nacht„aalt het kwik tot 2 gradenen
jj^staan opnieuw plaatselijk
Postbanken, die zondagoch-
««d weer oplossen. Een hoge-

zorgt dan voor
Verwegend zonnig en droog,. eer. Bij een zwak verander-JJke wind loopt de tempera-

'*-Ur op tot circa 14 graden.
:*NDAAG:
*?ftop: 06.07 onder: 21.06

05.29 onder: 21.22
JÜRGEN:

06.05 onder: 21.08
05.58 onder: 22.38____

Knokploegen
Er hebben zich bendes en knok-
ploegen gevormd van alle rassen,
die soms ook van machinegeweren
gebruik maken. Winkeliers verzet-
ten zich gewapend tegen plunde-
raars. Aan het leeghalen van win-
kels doen ook hele gezinnen en
oude vrouwen mee. Donderdag tel-
den de autoriteiten in Los Angeles
300 branden, gisteren waren het
1.500.
De schade werd gisteren al op 400
miljoen gulden geschat. Brand-
stichting bereikte ook het centrum
van Hollywood, waar de brandweer
moeite deed te voorkomen dat
branden oversloegen naar het
„Mann's Chinese Theatre" waar de
voet- en handafdrukken van be-
roemde sterren bewaard worden.
Zwarte leiders die Bush gisteren
ontmoetten, vertelden hem dat
„vandaag het hele volk in opstand
komt tegen het onrecht. Amerika
bevindt zich vandaag op een keer-
punt van haar geschiedenis..." Bush
'luisterde goed' tijdens het gesprek
met de zwarte leiders, maar ont-
hield zich van kritiek op het oordeel
van de jury.
Overigens kan de nationale rege-
ring nog procedures beginnen te-
gen de vier betrokken politie-agen-
ten.
Bush heeft niet alleen kritiek uit ei-
gen land te verduren. Zyn Franse
collega Mitterrand las hem gister-
morgen stevig de les. In een radio-
interview zei Mitterrand dat de dra-
matische rellen in de Verenigde
Staten zijns inziens een, direct ge-
volg zijn van het gebrek aan sociaal
beleid van de Amerikaanse presi-
dent.
Hij laakte bovendien de 'uiterst
conservatieve politieke visie' van
zijn Amerikaanse ambtsgenoot.

Zie ookpagina 5

" Zwart Amerika
pikt het niet

Noodverordening
rond De Koel

Van onze verslaggever

VENLO - Burge-
meester Van Graa-
feiland van Venlo
heeft voor zondag-
middag een nood-
verordening uitge-
roepen ronde het
stadion De Koel.
Een politiemacht
van onbekende om-
vang wordt achter
de hand gehouden
om eventuele onlus-

ten rondom de voet-
balwedstrijd FC
VW-FC Den Haag
te bestrijden.
Het uitroepen van de
noodverordening
houdt in dat zich
zondagmiddag nie-
mand in de directe
omgeving van het
stadionDe Koel mag
bevinden. Van Graa-
feiland vermoedt dat
zich ondanks het
verbod om publiek
bij de wedstrijd toe

te laten enkele hon-
derden FC Den
Haag-supporters
naar Venlo begeven.
Een woordvoerder
van de gemeente
sprak over een ver-
wacht aantal van
zon tweehonderd
supporters. Een ver-
tegenwoordiger van
de supportersvereni-
ging van FC VW
schat het aantal op
rond de zeshonderd.
Hoe omvangrijk de
politiemacht zal zijn,
wil de woordvoerder
van de burgemeester
niet zeggen.
De wedstrijd wordt
gespeeld zonder pu-
bliek.

Bush stuurt troepenmacht naar brandende Amerikaanse steden

Geweld breidt zich uit
LOS ANGELES - De Ameri-
kaanse president George Bush
heeft gisteren besloten om
4.000 man federale troepen
naar Los Angeles te sturen. In
de stad zijn al 6.000 gardisten
op de been plus politiekorp-
sen van omliggende plaatsen.
Het leger zal niet worden inge-
zet „voordat de middelen van
de staat Californië en plaatse-
lijke middelen zijn uitgeput,"
zei de woordvoerder van het
Witte Huis, Marlin Fitzwater.
Aanleiding voor de onlusten is de
vrijspraak voor vier blanke politie-
agenten die eefl zwarte autobes-
tuurder zwaar hadden mishandeld.
De onlusten, plunderingen en
brandstichting zijn ondertussen
overgeslagen naar andere steden:
San Francisco, Atlanta, Seattle en
Las Vegas. Ook in deze steden werd
een uitgaansverbod uitgevaardigd.
In Dallas, Wisconsin, Madison en
een tiental andere steden vonden
minder gewelddadige protesten
plaats. Het aantal doden steeg giste-
ren naar 31, het aantal gewonden
naar 1.200, terwijl de arrestaties op-
liepen naar 3.000.

" De rellen zijn gisteren overgeslagen van Los Angeles naar andere steden in de VS. Op defoto genomen inAtlanta vallen
drie zwarte mannen een blanke aan. Foto: reuter
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Minder
bijkantoren

van ABP
in Heerlen

HEERLEN - Als gevolg van de
aangekondigde personeelsinkrim-
ping en de verhuizing van ongeveer
400 werknemers van Heerlen naar
districtskantoren in de rest van het
land kan het ABP in de toekomst
met veel minder Heerlense bijkan-
toren uit de voeten. Het aantal
werkplekken daalt namelijk van
3300 tot circa 2000, een verlies van
veertig procent.

Dat blijkt uit een artikel in het per-
soneelsorgaan de ABP-krant over
het huisvestingsbeleid in de ko-
mende jaren. Volgens Hoofd Huis-
vesting ir Laurens Tonnaer kunnen
de gehuurde panden in de binnen-
stad geleidelijk worden afgestoten
en de medewerkers hoofdzakelijk
binnen het hoofdkantoor gehuis-
vest. Tonnaer: „Gebleken is dat de
doorsnee ABP'er erg ruim bemeten
werkplekken kent. In het hoofd-
kantoor zullen ze straks allemaal
moeten indikken."
Overigens kan een 'werkplek' niet
zonder meer gelijk worden gesteld
aan een arbeidsplaats. Sommige
deeltijdwerkers delen één werk-
plek.

Campagne
verbetering
rijgedrag
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BRUNSSUM
Brikke-oave, Lindeplein. Aquarel-
len van André Offermans. T/m 3/5,
open ma t/m vr 10-12, 14-17 en 19-21
uur, zo 15-17 uur.

HOENSBROEK
Fotogalerie 68, Poortgebouw Kas-
teel Hoensbroek. Expositie van de
fotograaf Pierre Jean Amar. T/m 3/5,
open ma t/m vr 10-12 uur, 13.30-17
uur en za en zo 13.30-17uur. Middel-
eeuwse gewelven van Kasteel
Hoensbroek. Expositie. Raku tech-
nieken van de keramiste Silvia O'P-
rinsen. T/m 3/5, open dag. van 10-12
en 13.30-17 uur.

LANDGRAAF
Galerie Gaudi, Hereweg 83. Exposi-
tie van Simon Woudwijk en Joke
Brugman. T/m 15/5, open do t/m zo
van 10-17 uur. Galerie Ipomal ,
Kerkberg 2. Werk van Henri Maïus.
Van 3/5 t/m 7/6. Open vr 17-20uur, za
en zo 14-17 uur.

MAASTRICHT
Galerie Artisart, Grote Gracht 43.
Expositie met werk van Marijn te
Kolsté en Annete van Roosmalen.
Van 9/5 t/m 13/6. open di t/m za van
13.30-17.30 uur. Galerie Anny van
den Besselaar, Tafelstraat 6a. Expo-
sitie van Ria Lap en Louis Wierts.
T/m 24/5. open vr t/m ma van
13-17.30 uur. Galerie In Situ, Aylva-
laan 10. Expositie van Frank Van
den Broeck. Tm 16/5, open wo t/m
za van 14-18 uur. Galerie Wolfs,
Hoogbrugstraat 69. Edelsmeedwerk
van Fabiola Sormani. T/m 10/5,open
wo en vr van 14-18 uur, do 18-20 uur,
za 10-17 uur en zo 13-17 uur. Galerie
Henn . St. Nicolaasstraat 26c. Instal-
latie van Bettina Gruber. T/m 16/5.
open wo t/m za 16-20 uur. Galerie
Wanda ReifT, Rechtstraat 43. Expo-
sitie Luc Deleu, Osvaldo Romberg
en Ton Slits. T/m 9/5, open van di
t/m za 11-17 uur. Galerie Fah, Brus-
selsestraat 80. Gouaches van Pieter
Defesche. T/m 18/5, open do t/m zo
van 13-17 uur. Bonnefantenmu-
seum. Werk van Ray Smith. T/m 6/9,
open di t/m vr 10-17 uur. Galerie
Dis, Tafelstraat 28. Schilderijen van
Petra Hartman. T/m 20/5, open wo
t/m zo 13-18 uur. Galerie Simera-
Signe. Bogaardenstraat 40 b. Gra-
fiek van Josien Brenneker, Leon
Janssen, Kees Slegt en Pauline Wit-
tenrood. T/m 30/5. open wo t/m za
13.30-18 uur. Galerie Amarna,

Rechtstraat 84. Sieraadontwerpen
van Mieke van Alphen. Van 9/5 t/m
6/6, open di t/m vr 11-18 uur, za 11-17
uur.

CADIER EN KEER
Galerie en Beeldentuin 'De Keer-
der Kunstkamer', Kerkstraat 10.
Expositie van Kees de Vries en
Funs Souren. Van 3/5 t/m 31/5, open
do t/m zo 13-17.30 uur.

VAALS
Galerie St. Petersburg, Bergstraat
8. Schilderijen en sculpturen van
Daima. T/m 30/5.

EYS/TRINTELEN
Galerie Sio2, Eyserweg 4. Expositie
met porselein van May An Go en
Kristin Andreassen en glas unica
van Winnie Teschmacher. T/m 4/5,
open do t/m zo van 14-17 uur.

SITTARD
Galerie Michel Knops, Schilderijen
van Marli Hommel. T/m 4/5. Open di
t/m za 11-18 uur. Kritzraedthuis.
Rosmolenstraat 2. Mijnbouw in de
fotografie. T/m 10/5, open di t/m vr
10-17uur, za en zo 14-17 uur. Galerie
Zabawa, Agricolastraat 152. Beel-
den en tekeningen van Henk Bex-
kens. Van 3/5 t/m 25/5, open wo t/m
vr 16-18 uur, zo 14-17 uur.

LIMBRICHT
Voorburcht Kasteel Limbricht. Al
lee 1. Erotische exlibris. T/m 19/6
open dag. 17-23 uur. zo 14-23 uur.

SUSTEREN
Galerie Artanne, Pissumerweg 1.
Schilderijen en keramiek van Eveli-
ne Swidde en Henk Tummers. Van
3/5 t/m 20/6, open do 17-20 uur, vr
11-15uur, zo 15-17 uur.

ROERMOND
Galerie Wansink, Neerstraat 76. Ex-
positie van Miguel Ybaiiez. T/m 17/5,
open wo t/m za van 11-17 uur en zo
van 14-17 uur. Gemeentemuseum,
Andersonweg 4. Werk van Marinus
Fuit. T/m 17/5. Expositie over tex-
tielkunst. Van 9/5 t/m 28/6. Herinne-
ringen aan deTweede Wereldoorlog.
T/m 24/5. Open di t/m vr 11-17 uur,
za en zo 14-17 uur.
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Fleurig
De gemoedstoestand zal ook het no-
dige ontlenen aan de omringende
presentatie van Hans Truyen die,
drie maanden na zijn tentoonstel-
ling in Contempo Eindhoven, hier- voorafgegaan door een groot
doek in olieverf — vyftien gloed-
nieuwe gouaches toont. Dat zou al-
thans niet verbazen: zij geven het
interieur van de voormalige hem-
denwinkel iets opwekkends; fleurig
in de van hem bekende toonzetting
en op de van hem bekende thema's,
die altijd sleutels willen aandragen
die in deboze wereld toegang geven
tot iets paradijselijks.
'Toonzetting' is een metafoor die
dicht by de hand is. Veel titels heb-
ben iets muzikaals. In Truijens'
veelzijdig taalgebruik luiden ze
'Moonlight Blues', 'Musique de la
Campagne' of 'Danse du Prin-
temps'. Truijen noemt zijn werken
üever poëtisch dan lyrisch, omdat
hy dat laatste woord zwaarder be-
last vindt met grote gevoelens. La-
ten we ze dan bevlogen noemen:
ook die bevlogenheid maakt ze be-
halve oogstrelend bijna hoorbaar.
Wat men hoort is opgewekt, zange-
rig, met hier en daar een schette-
rend trompetje.

'Champagne' luidde een andere
Franse associatie die men tydens de
opening uit de mond van een Parij-

zenaar kon vernemen. „Dat vond ik
wel aardig," zegt Truijen, ofschoon
naar onze mening niet aan alle as-
pecten van zijn werk wordt recht
gedaan met een ontkurkte fles en
de suggestie van iets feestelijks en
bruisends. Misschien wordt er wel
te ücht voorbijgegaan aan de in-
spanning die het hem heeft gekost
om ook hier weer te bereiken wat
hem eigenlijk in zijn hele kunste-
naarsloopbaan voor ogen heeft ge-
staan: iets troostend en opbeurends
aan te dragen. Zoals Ed Wingen aar-
dig formuleerde aan het einde van
zijn monografie over de kunstenaar:
geen moeite is Truijen te veel om
dat schijnbaar moeiteloos te doen.

Dat soort roeping - het beeld van
een clown verschijnt in zijn icono-
grafie met regelmaat — deed hem
gemakkelijk aansluiting vinden bij
de kunst van Toon Hermans. Het
zal hem tenslotte niet tegen deborst
stuiten als zijn kunst geassocieerd
wordt met iets wat 'entertainment'
heet. Of met muziek van Gershwin
eerder dan van Beethoven of Bach.
Een viool is in zijn oeuvre een zeld-
zamer beeldteken dan een trompet,
een saxofoon of een dikke trom.
Niettemin lijkt zijn expressie meer
dan uit zuidelijke of carnavaleske
opgewektheid voort te komen uit
nauwelijks overwonnen melancho-
lie, en mogelijk zelfs verdrongen
drama. Dat de hevige Mexicaanse
kleurstellingen en verbeeldingen

hem altyd fascineren versterkt zon
vermoeden.

Men kan in Truijens' oeuvre deont-
wikkeling aanwijzenvan de beheer--
ste stijl van zyn oudere monumen-
tale werk - men kan. het zien in de
kerk verderop in de straat - naar
een vrijere en meer uitbundige
schildertrant. Maar verder is het
van grote consistentie, wat door op-

rechtheid van gemoed en expressie
kan worden verklaard. Hij heeft als
voertuigen van die expressie lang-
zamerhand een grote collectie sym-
bolen aangelegd, waarin behalve de
al gesignaleerde circusclown, bloe-
men, vlinders en vogels figureren,
zon, maan en sterren, een summier
aangeduide maar onverwisselbare
vrouwenfiguur, libellen en vooral
vissen, die voor hem de opperste

vrijheid beduiden en de spontani-
teit waarmee zijn emoties opwellen,
de vliegende vis het meest.

Het is moeilijk Truijen thuis te
brengen in een specifiek cultuurge-
bied als het Limburgse, ondanks
zijn affiniteit met vaandels, proces-
sies en arcadische landschappen.
Hij heeft gewoond in Frankrijk, In-
donesië enDen Haag. Zijn beeldwe-
reld is naar zijn zeggen het meest
schatplichtig aan de verhalen van
zijn moeder diezijn kinderjaren be-
geleidden: de vliegende vissen wa-
ren daarin een boeiend fenomeen.
Maar ook krokodillen, olifanten en
optochten. Ze zijn tenslotte als oer-
symbolen in het onderbewuste ver-
ankerd.

De collectie toont gouaches, beter
te noemen werken op papier in een
gemengde techniek waarin krijt te
pas komt, potlood en aquarel, som-
mige licht, schijnbaar snel geno-
teerd, referend aan de impressionis-
tische toets van Dufy. Andere, zeker
de recente, gloeiender en donker-
der, in lagen geschilderd en door-
wrocht.

„Ik denk dat ik alles rechtstreeks
put uit het onderbewuste," ver-
klaart hij, „vaak speelt het zich in
enkele seconden af als ik naar mijn
atelier ga. Soms realiseer ik mijn
idee in één keer, soms doe ik er
maanden over. Het lijkt erop dat
zijn doorwrochte schilderijen de
krachtigste lading meedragen. Ze
oefenen hun troostende werking
het langste uit; sommige zyn onuit-
puttelijk. Hoe troostrijk, haast para-
dijselijk moeten de dagen van de
galeriehouders zijn die zij temidden
ervan doorbrengen tot tenminste 15
mei.

exposities
Ipomal eert
Henri Maïus

LANDGRAAF - In galerie
Ipomal, Kerkberg 2 in Land-
graaf, begint morgenmiddag
om 15.00 uur een expositie met
schilderijen op doek en wer-
ken op papier van de Franse
kunstenaar Henri Maïus. De
expositie duurt tot en met 7
juni en kan bezocht worden op
vrijdag van 17 tot 20 uur, zater-
dag en zondag van 14 tot 17
uur.
Henri Maïus - in 1936 in Vin-
cennes geboren - laste na een
eerste fase van twintig jaar
schilderen, op zyn 35-ste een
creatieve pauze in. Ongeveer
tien jaar geleden begon hij in
de afzondering van de Vallé de
Chevreuse weer als een bezete-
ne te schilderen. In deze wer-
ken maakt Maïus zich los van
de natuurkleuren, legt de na-
druk op de kleurspanning zelf,
tot aan het uiterste purisme: al-
leen zwart, alleen wit. Ipomal
toont voor het eerst deze nieu-
we Maïus door middel van
schilderijen en werken op pa-
pier met sterke, vaak erotische
uitstraling.

Poseidon en
Minos in

Konfrontatie
HEERLEN - Galerie De Kon-
frontatie, Putgraaf 5 in Heer-

len, toont tot en met 24 mei
linoleumsneden van Jeanne
Lendfers en keramische objec-
ten van Lia van Rhijn. De gale-
rie is iedere zaterdag en zondag
geopend van 14 tot 17 uur.

Jeanne Lendfers, opgegroeid
in Heerlen en Kerkrade, kreeg
les van de etser Han van Ha-
gen. In haar linoleumsneden
beeldt zij de Minoïsche wereld
uit met de primitieve kracht
die van de hoogdruk uit kan
gaan. Mytische figuren als ko-
ning Minos, bouwmeester Dae-
dalus, Icarus en Europa wor-
den in lagen boven elkaar
weergegeven zonder enige
dieptewerking. Daardoor lijkt

haar werk op Minoïsche fres-
co's.

Lia van Rhijn, afkomstig uit
Zwolle, richt zich in haar werk
op het zeeleven rond Kreta. De
rechthoekige en bolle schalen
zijn gedecoreerd met vis- en
schelpdiermotieven. Andere
werkstukken houden weekdie-
ren en de Griekse godenwereld.
in ere: er is een zetel voor Po-
seidon en een ligbank voor
Amphitrite, zijn gemalin.

" Olieverf op doek van Henri Maïus, te zien in galerie Ipo-
mal.

Galerie Contempo toont gloednieuwe gouaches

Truijens bruisend drama
DOOR PIETER DEFESCHE

Met de galerie van Wanda
Reiff aan de ene kant en die
van Wolfs aan de andere ont-
wikkelt de Rechtstraat zich in
weinig tijd tot een soort Maas-
trichtse Rue du Faubourg St.
Honoré. Sinds een paar maan-
den heeft zij er een nieuwe
galerie voor hedendaagse
kunst bij, passend genaamd
Contempo, familie in de eerste
graad van de Eindhovense ga-
lerie van dezelfde naam. Zij
begon haar activiteiten met
een drukbezochte tentoonstel-
ling van werk van Anton Heij-
boer in februari, met de more-
le steun van de wethouder van
cultuur. De associatie met de
Parij se kunstwereld is niet
van de nieuwe galeriehouders,
maar het had het kunnen zijn:
zij hebben daar, na verre rei-
zen, de laatste vijf jaar ge-
woond.

Zoals veel panden in de Rechtstraat
is dat van Contempo hoog en smal.
Wie het betreedt heeft een doorkijk
naar een even smalle binnenplaats
die slechts door een deur van de
Maaskade gescheiden is. De deur
zal aan die kant weldra toegang ge-
ven tot de galerie via een beelden-
tuin, zo wordt ons verzekerd met
bespeurbaar enthousiasme. " 'Musique de la campagne' (1992), gouache van Hans Truijen

kunst

exposities
HEERLEN

Stadsgalerij Heerlen, Raadhui-
splein 19. De Collectie, keuze uit de
kunstcollectie 1950-1991. T/m 10/5,
open di t/m vr 11-17 uur, za en zo
14-17 uur. Galerie de Konfrontatie,
Putgraaf 5. Expositie van Jeanne
Lendfers (ünoleumsneden) en Lhia
vanRijn (keramische objecten). T/m
24/4. Open za en zo 14-17 uur.

Schuimige zoete
omelet met
vers fruit

DOOR HUUB MEUER

Een dessert ontwikkeld door Jan
Lagrouw van restaurant 'het Tuyn-
huys' in Amsterdam, speciaal voor
gasten die kiezen voor gerechten
zonder suiker.
Benodigdheden: 5 grote eieren, 2
el melk of room, 2 afgestreken el
Natrena kristalpoeder, boter of el
olie, mespuntje zout en versgema-
len peper, 250 g vers fruit in stuk-
jes gesneden. Bijvoorbeeld ba-
naan, peer, appel, mango en aard-
beien.
Gebruik wel een grote pan met
anti-aanbaklaag. Klop eieren, met
melk of room en kristalpoeder met
mixer of garde tot een schuimige
massa. Maal over fruit wat peper
zodat het een verrassend pittige
smaak krijgt. Smelt boter op niet
te hoog vuur en giet de schuimige
eimassa erin. Roer zolang met een
spatel tot ei begint tes tollen. Voeg
stukjes fruit toe en roer door ei-
massa. Voorzichtig omelt omke-
ren. Omelet lichtgeel laten worden
en niet bruin. Laat omelet op bord
glijden. Vertel uw gasten vooraf
niet wat ze kunnen verwachten,
want dan is de vulling van deze
omelet een extra v errassing.

verder...
Mc... is er in Galerie Henn, St. Nicoj.

laasstraat 26c in Maastricht, to^.en met 16 mei de video-installa^'tic Kusamakura (Japans voo^.'hoofdkussen van gras') te zien^Open woensdag tot en met zater-dag 16-20 uur. C... exposeert de in Parijs woneiKrde, uit de voormalige USSR afX(
komstige kunstenares Naima to^en met 30 mei schilderijen e_.
sculpturen in Galerie St. Peters^burg, Bergstraat 8 in Vaals. _.... loopt tot en met 20 juni in gale^
rie Artanne, Pissumerweg 1 ilfo
Susteren de expositie 'Art iiy,
Blue. Eveline Swidde toont poëw.
tisch en melancholiek getini
werk, Henk Tummers laat kera««
miek in raku-techniek zien
Open do 17-20, vr 11-15 en ze
15-17 uur.... zijn er in de Openbare Lees-
zaal en Bibliotheek van Heerlen,"Raadhuislaan 20, tot en met 13
juni werken op papier te zien.
van de Akense kunstenaar Reinf
hold.... houdt Minke Lipsch-de Vries
tot en met 1 juni een expositie'
van haar werk in Galerie Kleen
Lingelauf, Valkenburgerweg 77
in Voerendaal. Open di t/m zo
14-17 uur.... worden in Galerie La Bousol-I
le, Stenenwal 30a in Maastricht^tot 1 juniVerbeeldingen in ijzefu
getoond van Leon Kerckhoffs.
Open do t/m zo 12-17 uur. *... exposeren Angeliek Caelen^E
William Körver, Ingrid Schrei-^bers, Armand Eggen en Rosita,
Smit, allen afgestudeerd aan de»
Hogeschool Katholieke Leergan-*
gen Sittard, in het Raadhuis van'
Landgraaf. Open ma t/m vr 9-12^uur, ma en do 14-16 uur, do 17-l9g
uur.... is er in Expositieruimte Fisio-
therapie Boer, Bautscherweg 5"
in Heerlen, een expositie met
werk van de Belgische Magda-
Cuykx.
c

Beelden en
tekeningen
bij Zabawa

SITTARD - In galerie Zabawa,,
Agricolastraat 152 in Sittard,,
wordt morgenmiddag om 14.00
uur een expositie geopend met'
beelden en tekeningenvan Henk
Bexkens. De tentoonstelling
loopt tot en met 25 mei en is té
bezichtigen van woensdag tot en
met vrijdag van 16 tot 18 uurj
zondag van 14 tot 17 uur.

Henk Bexkens maakt zijn beel-
den, doosvormen met openin-;
gen, van triplex en hout. Hy
probeert buitenvorm en binnen-,
vorm te combineren tot een har-
monieus geheel. De kleur, don-
kergrijs en blauw, wordt laag
voor laag aangebracht, waardoor
een levendige 'huid' ontstaat. De
opmerkelijke verbanden tussen
de verschillende sculpturen ge-
tuigen van de eenheid van visie
van de kunstenaar. Bexkens te'
kent zijn ontwerpen op school'
bord en die constructieschetsen
worden fotografisch vastgelegd!
Ook enkele van deze gefotogra-

feerde schetsen maken deel uit
van de tentoonstelling.

cryptogram

Horizontaal: 1. De dagelijkse bezigheid
van de advocaat; 5. Staat hier een hoeveel-
heid van 994? 7. Een dier en een bouwsel;
9. Daar is Ina om de boel langer dan nor-
maal op gang te houden; 11. Neem maar
het pad van een gulden; 12. Waardeloos
papier; 13. Een deel valt onder dit num-
mer; 15. Lichaamsdoekjes bij het eten; 18.
Ha, weg van helezinnen zijn zij; 19. Zit in
7 als u één nummer weglaat; 20. Die loop
is een heel karwei; 22. Stinkvork; 24. Zeer
oude Tineke? 25. Het kleine centrum ging
in de bergruimte; 27. Een ander en niet
een insect; 28. Een bloem kan er gunstig
uitzien.

Verticaal: 1. Diertjes op een hoop; 2. Wie
eet nu in deze kleding? 3. Dwalen met
mooi gevormde goederen? 4. Schaf cc"
gang aan op zee; 5. De man van jevrien-
din; 6. Een vaartuig tussen twee anderen?
8. Vlug een lekkernij opeten; 10. Een die'
dat pas in dienst is; 11. Gedurende de och-
tend mocht hij niet gaan zitten; 14. Komt
dat ook al uit de waterleiding van je schuit*
16. Lang, dun en het lekkere daarlangs!;
17. Wat een knapen! 21. Gekleurd kaart*
spel? 22. Vrouwen halen een den weg A
deze tijd; 23. Als je daarmee in de bote';
valt, heb je 't goed getroffen; 26. Een be-
nauwd genre is er niet.

Oplossing van gisteren

Zaterdag _> mei 1992 "2f limburgs dagblad i

(C| Standaard Uitgever^ Antwerpen

(ADVERTENTIE)

Zaterdag 2 mei 1992 van 12.00 tot 19.00 uur \.

opBNiNG van fmm
De MDER.E collectie schilderijen van

KUNSIHMVeiAArI LÉON THMltmi
Een collectievan oude en hedendaagse schilderijen in de romantische sfeer.
Maar u moet niet verrast opkijken als u ook een werkvan Charles Eyck tegen-
komt in de collectie.
Een Fine Art collectie waaraan jarenlang is gewerktom deze samen te stellen.
Hierbij is iedereen vriendelijk uitgenodigd om kennis te komen maken met

deze andere collectie.
*-\ Geleenstraat 63 - Heerlen Tel. 045-710134 s^

\ (naast Marjolein's Natuurcentrum) /

de klinkende klokken recept



Duidelijk
Het is de partij duidelijk geworden
dat het juridisch noch praktisch
mogelijk is een scheiding aan te
brengen tussen echte invaliden en
mensen die met hun handicap nog
wel zouden kunnen werken. „Het
blijkt dat dit onderscheid in de wet
niet gemaakt kan worden. Dan rijst
de vraag: moeten uitkeringen van
mensen die blijvend daarop aange-
wezen zijn, worden bevroren. Of is
het misschien beter om de groep
beneden de 50 jaar die al een uitke-
ring heeft van de bevriezing uit te
zonderen", aldus de vice—voorzitter
van de PvdA, F. Leijnse. De fractie
vindt nu dat alleen mensen die in
de toekomst in de wao belanden,
een lagere of korter durende uitke-
ring mogen ontvangen.
Het nieuwe voorstel kost de schat-
kist ongeveer 100 miljoen gulden
per jaar. De PvdA verwacht geen
onaanvaardbaar van het CDA. „Ik
geloof niet dat het bedrag van een
dergelijke omvang is, dat daarover
de messen worden getrokken", al-
dus Leijnse.

Meisje onder
trein gezogen
LAARDINGEN - Een 13-jarige

'*'e,sJe uit Vlaardingen is gistermid-
}'■ om het leven gekomen,
y*dat ze bij Vlaardingen onder een
i-asserende trein was gezogen,r et slachtoffer maakte deel uit van
*j n groep kinderen die in de buurtg^1 de spoorbaan aan het spelenitas. Als gevolg van het ongeval re-<??rt er vrijdagmiddag voor enigenegeentreinen op het traject Hoek
>-*« Holland-Schiedam,
e 'Overrompelende
Delangstelling voor

nieuwe Kamer
J^N HAAG - Ongeveer 30.000

tJansen hebben gisteren gebruik
"naakt van de mogelijkheid om

r .nieuwbouw van de Tweede Ka-
pT van binnen te bezichtigen. Met
pi aantal zijn de verwachtingen'vsr het bezoekersaantal op deze
J*n dag' voor de Haagse regio ve-

* "halen overtroffen,
"j^f de openheid van het parlement
? accentueren, heeft de Tweede
J-jner besloten om de Nederlandse
j^^°lking - en ook buitenlandse
gisten - tot 12 september in de

"_ l^genheid *e stellen haar nieuwe
v.^izing te komen bewonderen.

Wiw ers van de residentie en
*>ott

e omgeving hebben gisteren enH nog zaterdag de primeur.

Pijnlijk
CDA-voorzitter Brinkman liet gis-
teravond echter weten dat onver-
kort moet worden vastgehouden
aan het kabinetsbesluit. Hij riep
coalitiegenoot PvdA op het besluit
te blijven steunen, ook al is het pyn-
lyk. Het CDA is bang dat er geen
prikkel komt voor jongewao'ers om
weer aan de slag te gaan, als de uit-
kering op het huidige niveau blijft.
Het nieuwe PvdA-standpunt viel
goed bij de FNV. Voorzitter Steke-
lenburg: „Omdat nu al'blijkt dat het
aantal wao'ers terugloopt, zou de
wet pas ingevoerd mogen worden
als die tendens zich niet doorzet".

Vierdoden
door lawine

rnirH 1* ~ Vier mensen zÜn gister-
enw g gedood toen cc" DUS en
j_vv"-e'e auto's bij de Fluelapas in het
lvintSerse Graubünden door een la-
t»e f Werden bedolven,
i "Us werd door de sneeuwmassa
l^egesleurd en stortte van een hel-
*oü. Het Zwitserse lawineonder-
tysJfsinstituut had eerder deze
j^ek gewaarschuwd dat er vrijdag
y de Alpen verhoogde kans zou

Jn op (je vorming van lawines.

Niet'te vatten
Voor de hooguit tienduizend be-
togers is het nauwelijks te vat-
ten. De Sovjetunie is niet meer,
de communistische partij is offi-
cieel verbannen en voormalig
partijleider Gorbatsjov spekt als
staatsman in ruste met optre-
dens in het buitenland de bank-
rekening van zijn Stichting.

De 1 mei-viering is gedepoliti-
seerd, zegt 'regisseur' Leonid
Smolny vanaf het podium als de
communisten hun rode vlaggen
hebben opgeborgen. Smolny or-
ganiseerde voor het Moskouse
stadsbestuur een 'historisch
spektakel. Acteurs in tsaristi-
sche uniformen, zangers en dan-
sers, clowns en acrobaten, het
valt allemaal te bewonderen aan

de voet van Lenins mausoleum.
De eerste niet-politieke viering
van de Eerste Mei is veiligheids-
halve opgedragen aan het kind.

Duizenden weeskinderen zijn uit
alle delen van Rusland naar Mos-
kou gehaald en mogen zich aan
het vertier vergapen. Bleke bek-
jes die verwonderd genieten van
een dagje uit in de grote stad.

's Avonds is er voor de oudere
jeugd disco op het nabijgelegen
Manegeplein. „Het wordt carna-
val", roept Smolny. Maar echt
uit hun bol gaan de duizenden
die naar het centrum trekken
niet. Het is even wennen, zon
spontaan feest. Er wordt tussen
de bedrijven door veel en heftig
gediscussieerd, maar incidenten
blijven uit.

PvdA niet langer bereid kabinetsbesluit volledig te steunen

Toch alle wao'ers ontzien
oi-EN HAAG - ledereen die nu in de wao zit, moet alsnog
;er'orden gevrijwaard van een verlaging of bevriezing van de
fs.'tkering. De Tweede-Kamerfractie van de PvdA wil het

ibinetsplan bijstellen om te bezuinigen op uitkeringen van
in,ao'ers onder de 50 jaar die nog kans maken op een baan.

de fractie is het onmogelijk vast te stellen welke
deao'ers wel en welke geen zicht hebben op een baan. Het
n-DA blijft achter het kabinetsbesluit staan om alleen
mao'ers boven de 50 jaar te ontzien. „Het wao-besluit is
Jg'jnlijk, maar onontkoombaar", zo reageerde een geirrigeer-

È voorzitter Brinkman gisteravond.

5-aatssecretaris Ter Veld van socia-
;t zaken voelt er evenmin iets voorat wetsvoorstel aan te passen.
j>aarvoor zie ik geen aanleiding",
flj*s de bewindsvrouw.
* PvdA-fractie vindt niet langer
" alleen die wao'ers moeten wor-
."*■ beschermd die geen enkele

meer maken op werk. Ook de
'°ep onder de 50 jaar die nog wel

de slag zou kunnen komen,
"**&■ worden gevrijwaard van ver-kentering van de uitkering. De
l*dA ging vorig jaar nog akkoordn'et het kabinetsplan om bij bezui-

nigingen op wao-uitkeringen al-
leen mensen die ouder zijn dan 50
jaar te ontzien. De partij verbond
daar toen de voorwaarde aan dat in-
validen die echt niet meer kunnen
werken, ook zouden worden ge-
spaard.

binnen/buitenland

Nationaal noodnet werkt
nog niet naar behoren

*EN HAAG - Het Nationaal
Roodnet, een apart telefoonnet
?at alleen ten tijde van rampen
ïïag worden gebruikt, functio-
neert nog niet naar behoren.
Öoordat het netweinig wordt ge-
bruikt, weten tal van mensen bij
3e aangesloten instellingen niet
loc ze met het noodnet moeten

Pmgaan. Daarnaast zijn nog te
Weinig instellingen op het nood-
wet aangesloten.
Ipat het noodnet nog niet goed
'Werkt bleek op 11 februari, toen
op de Hengelose woonwijk Has-
jfelerEs een F-16 van deKonink-
Jjjke Luchtmacht neerstortte. Bij[ue evaluatie van de ramp bleek
'^at lijnen dood waren, toestellen

waren opgeborgen en gedraaide
nummers aan anderen toebe-
hoorden dan op de lijsten stond.
De gemeente heeft samen met
de PTT een onderzoek op touw
gezet om de oorzaak van het fa-
len van het noodnet te achterha-
len. Tydens de aardbeving in
Limburg, enkele weken geleden,

werd nauwelijks melding ge-
maakt van slecht functioneren
van het net, al bleek wel een van
de abonnees het toestel te heb-
ben weggeborgen.

Volgens ir M. Brouwer, project-
leider calamiteitenplan van de
PTT, wordt er te weinig geoe-

fend met het noodnet. Daardoor
ontstaan misverstanden als de
nood aan de man komt. Daar-
naast stelt hij vast dat nog niet
alle instellingen zich op het
noodnet hebben aangesloten. In-
stellingen die daarvoor in aan-
merking komen kunnen een
abonnement op het noodnet ne-

men, tegen aangepaste tarieven.
Volgens Brouwer moet de over-
heid met de nog niet aangesloten
instellingen, waarbij valt te den-
ken aan ziekenhuizen en nutsbe-
drijven, overleg voeren om zon
abonnement te nemen. Willen ze
dat nog niet dan moeten ze daar
desnoods door de overheid toe
worden gedwongen, vindt Brou-
wer.
Tot het aanleggen van het Natio-
naal Noodnet werd in 1988 door
het kabinet besloten. Het net-
werk is bedoeld voor hulpverle-
nende instanties als brandweer,
politie en ziekenhuizen en over-
heidsinstellingen als gemeenten
en provinciehuizen..

Moskovieten vieren 'Dag van de Lente'
MOSKOU - „Dit is geen dag om
feest te vieren". De bejaarde
communist wyst woedend naar
het podium op het Rode Plein.
Daar schettert Amerikaanse jazz
uit torenhoge luidsprekers. „Het
imperialisme kraait victorie. De
gewone man moet lijden",
schreeuwt hij.

De frustraties vallen af te lezen
van de gezichten van de commu-
nistische betogers die op 1 mei,
hun dag, even mogen buurten op
hun plein, het Rode Plein. De
Sovjetunie en het socialismezijn
hen al ontvallen, nu moeten ze
toezien dat de Dag van deArbeid
(voorlopig) is omgedoopt in Dag
van de Lente en de Arbeid. Nog
schandelijker voor hen is dat Le-
nins 18 bij 12 meter groteportret,
dat bij communistische vierin-
gen werd bevestigd aan de gevel
van het Historisch Museum,
heeft moeten wijken voor impe-
rialistische propaganda.

Voor 150.000 dollar heeft de
Amerikaanse organisatie Free-
dom Forum deze heilige plek
opgekocht. 'Freedom works'
(Vrijheid werkt), staat er in reus-
achtige letters. En de Russische
vertaling is ook zeer duidelijk te
lezen.

# Inwoonsters van Moskou dansen op hetRode Plein op de muziek van een accordeonist.
In plaats van de 'Dag van de Arbeid' werd daar gisteren de 'Dag van de Lente' gevierd.

Foto: AP

'FDP heeft ook mij geschaad met opvolgingsruzie'Kohl poogt coalitie
op één lijn te krijgen

BONN - Na een tijd lang te
hebben gezwegen over tekenen
van verdeeldheid binnen de
coalitie van zijn christendemo-
cratisch CDU/CSU met de libe-
rale FDP heeft de Duitse bonds-
kanselier, HelmutKohl, volgens
CDU-woordvoerders nu intern
duidelijk gemaakt dat „voor
hem de maat vol is".

De FDP heeft door de discussies
over de opvolging van de afgetre-
den FDP-minister van buitenland-
se zaken, Hans-Dietrich Genscher,
de coalitie en „niet in de laatste
plaats mijzelf' geschaad. „Zij heeft
volledig onnodig theater gemaakt",
zei hij voor de tv. In de komende 18
maanden, waarin er geen belangrij-
ke tussen- of deelstaatsverkiezin-
gen zijn moet de coalitie zich nu
volgens Kohl concentreren op het

oplossen van de hoofdproblemen,
de ziektekostenverzekering, verla-
ging van het inflatiepeil en derente
voor kapitaalinvesteringen.

Houding Griekenland bekritiseerd

EG neemt nog geen
sancties tegen Servië
GUIMARAES - De EG weet zich
geen raad met de crisis tussen Bo-
snië-Hercegovina en Servië. De
EG-ministers van buitenlandse za-
ken, die dit weekeinde in Portugal
bijeen zijn, zullen besluiten op-

nieuw voor zich uit schuiven. Er
komen voorlopig geen sancties te-
gen Servië.
Tijdens de bijeenkomst in het histo-
rische kasteel van Guimaraes in
Noord-Portugal werd wel de
Griekse minister van buitenlandse
zaken (en premier) Mitsotakis door
zijn EG-collega's terechtgewezen.
Die zijn het verzet yan Griekenland
tegen de erkenning van Macedonië
beu. Macedonië voldoet aan alle
EG-eisen voor erkenning, maar At-
hene blokkeert dat omdat het tegen
het gebruik van de naam Macedo-
nië is.
De twaalf zien af van sancties tegen
Servië, omdat men de Serviërs niet
volledig wil isoleren, uit angst dat
dan met hen helemaal niet meer te
praten valt.
De EG-landen ergeren zich aan
Griekenland, dat blijft weigeren
Macedonië te erkennen zolang dat
die naam blijft gebruiken, waarop
de Grieken een alleenrecht menen
te hebben. De Griekse premier Mit-
sotakis krijgt vandaag van zijn col-
lega's te horen dat hun geduld op
raakt.

Verzwakt
De positie van Kohl is in de afgelo-
pen tijd zo verzwakt dat zijn coalitie]
voor het eerst sinds de Duitse een-
wording geen meerderheid meer
zou krygen als er nu verkiezingen
zouden zyn. In Oost-Duitsland is
men verbitterd over de hoge werk-
loosheid, die een gevolg is van de
abrupte overgang naar een markt-
economie, en in het westen van het
land weigeren de Duitsers op te
draaien voor de kosten van de we-
deropbouw van het oosten. Dit laat-
ste is de hoofdoorzaak van de mas-
sale stakingen in de overheidssec-
tor in het westen, die van een
grootte zijn zoals in 37 jaarniet was
voorgekomen.
De leidster bond van overheidsper-
soneel ÖTV, Monika Wulf-Mat-
hies, dreigde overigens Kohl dat de
staking«van overheidspersoneel, die
gisteren beperkt werd tot 110.000
man, maandag zullen worden uitge-
breid, als de regering in het week-
einde niet toegeeft.

Aanbod
Ondertussen heeftKohl heeft de lei-
der van de sociaaldemocratische
oppositiepartij SPD, Björn Eng-
holm, uitgenodigd voor een onder-
houd op 8 mei om alle problemen
door te nemen die Duitsland op het
ogenblik heeft. Engholm heft als
voorwaarde gesteld dat de bonds-
kanselier hem eerst een „realistisch
overzicht geeft van de financiële si-
tuatie van Duitsland"

Dertig maanden
celstraf geëist

tegen homeopaat
DEN HAAG - Tegen een 40-jarige-"
homeopaat is gisteren dertig maan-'
den cel en daarna ontzetting uit zyn-
beroep geëist. De Hagenaar wordt
zware mishandeling en zwaar licha-1meiijk letsel door schuld verweten.-
Volgens justitie heeft de man die*
nog steeds een praktijk runt en op--
leidingen verzorgt, twee slachtof-
fers gemaakt. Een vrouw die in het*
voorjaar van 1990 bij hem in behan--
deling was voor een middenooront-*
steking, werd pas in het ziekenhuis;
opgenomen toen ze nagenoeg op-
sterven lag met een longontsteking,;
aldus de officier. Ze heeft een ge--
hoorbeschadiging opgelopen.
Het tweede geval gaat om een baby
die eind '87 begin '88 kampte met;
een keelaandoening. Het kind raak-
te ondervoed en in een verstikken-
de ademnood»en werd uiteindelijk'
ook in het ziekenhuis opgenomen. J
Volgens de officier trad de homeo-
paat, hoewel onbevoegd, op als ge~
neesheer en heeft hij nagelaten!
beide patiënten adequaat te behan-
delen. De homeopaat stelt dat er
geen enkel juridisch bewijs is voor;
de nalatigheid. Hy noemde het ver-
haal van de officier van justitie „uit
de duim gezogen".

CFK's 'etende'
bacterie ontdekt
WASHINGTON - Amerikaanse
wetenschappers hebben in ri-
vierslib een bacterie gevonden
die de grootste vijand van de
ozonlaag, de chloorfluorkoolwa-
terstoffen (CFK's), kan 'opeten.
Dat heeft het onderzoeksinsti-
tuut US Geological Survey deze
week gemeld.
De bacterie die de CFK's kan af-
breken werd gevonden in de
modder van een rivier, moeras-
sen en stilstaand water in de VS.
De bacterie is onschadelijk voor
de mens, maar gedijt alleen in
een zuurstofvrije omgeving, al-
dus Derek Lovley, microbioloog
bij Geological Survey.
Lovley zei dat hij een mengeling
van bacterieën uit rivierslijk had
gekweekt in aanwezigheid van
CFK's. Een aantal van de CFK's
werd afgebroken.
Tot nu toe werd aangenomen dat,
geen enkelebacterie in staat was
CFK's. af te breken.

" Een groep verpleegkundigen rolt spandoeken uit
op het eilandje Pampus in het IJsselmeer.
Onder het motto 'De zorg gaat voor Pampus'
protesteerden de verpleegkundigen tegen de
cao-voorstellen van de werkgevers. Het was de
laatste keer dat een ludiek protest werd
aangeheven. Vanafvolgende week volgen hardere
acties in tal van zorginstellingen. Ook ineenflink
aantal ziekenhuizen en andere instellingen in Lim-
burg zal de dagelijkse gang van zaken worden ver-
stoord door allerlei acties.

Foto: ANP
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(ADVERTENTIE)

I Meubelgroothandel

TOEGANG VOOR■ | lEDEREEN
VI Zeer grotekollektie bankstel-V len, kasten, eethoeken,

Lazy-Boy fauteuils en vloer-
bedekking etc. etc.

INRUIL MOGELIJK
5000 m' verkoopruimte

M

' Mt maandag 13-18uurMM donderdag koopavond

____! yin VERSCHILLENDE-V W SLAAPKAHIERS
Heerenweg 251, Heerlen

m^^^^ Tel. (045) 2161231; "4n W Langs grote wegJL MC Heerlen-Brunssum i
m ___________________________■

Was u al in Gulpen?
PRIMOSA en MOSAQUA

hebben hun poorten
geopend! Wij hopen

dat u eens vlug
komt kijken»

__Wa nip*
Telefoon 04450-7400

Een dagje Gulpen - daarraak je niet over uitgepraat!

Laatste ludieke protest

Limburgs dagblad



"!-*-j Limburgs Dagblad«gpiccolo s
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,25.
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
Vermist/Gevonden ’ 1,10 per mm, Onroerend Goed
en Bedrijven Transakties ’ 1,70 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten
met minimaal éen woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte
per kolom: ’ 1,70.
Advertenties onder nummer: / 7.50
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met
de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag fm vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12 00 uur daags voor plaatsing
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8 30-17 00 uur Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 1700 uur

Wi| kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontslaan door
niet. niet ti|dig of onjuist plaatsen van advertenties

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
(Bron CeDuco Summo Scanner) 'w

Vermist Gevonden
BELONING ’ 1.000,- voor
het terugbezorgen van mijn
BMW K 100 motor, kente-
ken MN-13-XR, kl. antr.,
gestolen zaterdag 25 april
tussen 12.00-13.00 uur in
de Stationsstr. Hrl. t.o. sla-
gerij Boymans. 046-521624.

Personeel aanbod
BIJVERDIENSTE: Nog fitte
vutter biedt zich aan voor al-
le voorkomende werkzaam-
heden, ook technisch. Tel.
046-516352.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Personeel gevraagd

Bouwvak personeel

HVS Service B.V.
steiger- en vorm bouwbedrijf

zoekt met spoed

ervaren steigerbouwers
voor diverse bouwprojecten in de buitendienst.

Bel voor ml.: 08870-16984 Of 08870-18286.
DOHMEN BAU G.m.b.H.

vraagt voor Duitsland
Metselaars
Opperlieden

Duits verzekerd.
Tel. 046-332424

Gevr. Meew. UITVOERDER
NL., ploeg betontimmerlie-
den Duitsland,, metselaars
Dtsl. Met N.L. voorzieningen:
Inl. tel. B.E.M. B.V. Gulpen,
04450-4565 Dhr, v. Tilburg.
Gevr. voor Duitsland EIN-
SCHALERS, Maurers en ij-
zervlechters voor langdurige
projekten. Zeer goede ver-
diensten. Inl. 045-216393.
Bouwbedrijf Borger b.v.
Brunssum vraagt voor direkt
voor Nederland en Duitsland
bekistings TIMMERLIEDEN
en Metselaars, colonnes of
los. Tel. 045-250930.

STUCADOORS en metse-
laars gevr. voor Aken 046-
-525658/09-49-241 -562914.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Bouw- en ing.bureau K.H.
Gehlen, Trichterweg 125,
Brunssum, vraagt met
spoed TIMMERLIEDEN,
metselaars en ijzervlechters
Ook colonnes. Duits verze-
kerd. Tel. 045-231225.
SCHEREN Kunststoffen.
Part-time hulp gevraagd
voor het plaatsen van kunst-
stof kozijnen en rolluiken.
Tel. 045-315244.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Chauffeurs

Buschauffeurs
gezocht voor direkt.

Wij bieden u een interessante geregelde lijnwisseldienst
interne scholing.

Schloemerreisen, Maurerstrasse 37, D-5110 Alsdorf.
Tel. 0949-240421036.

Int. Chauffeur
Kipper/oplegger

ervaring noodzakelijk.
Tel. aanm. 043-641691

Wijnands Transport/Bunde

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Horeca personeel
Ter versterking van ons team zoeken wij op korte termijn:

een full-time hulpkok
Enige ervaring gewenst, en een

part-time restaurantbediende
leeftijd tot 30 jaar (M/V).
Schrift, soll. sturen naar:

RESTAURANT "BELGE", Rijksweg 20, 6271 AE Gulpen.

Restaurantmedewerkster gevr.
S 0949-241.13553.

Met spoed gezocht
Kok M/V productiekeuken

Geboden wordt:
* een full-time contract.

* goed salaris
* geen gebroken diensten

* prima werksfeer

Gevraagd wordt:
* 100% inzet

" enige ervaring

Reacties naar 045-443711, vragen naar dhr. A. Kleinjan
chef-kok of dhr. A. de Bruin.

Nette serveerster
gevraagd voor partijen zaak in Heerlen.

1 a 2 avonden per week.
Tel. 045-711340.

FRITUREMEDEWERKER
M/V gevr. voor ca. 3 dagen
per week. Tel. 045-211193.
Best Western Hotel Walram
Valkenburg vraagt KAMER-
MEISJES, met ingang van
direkt. Tel. 04406-42061,
mevr. Hambeukers.
Friture/cafetaria in omg.
Heerlen zoekt serieuze ME-
DEWERKSTER v. avondu-
ren. Tel. 045-414175.

Vr. BUFFETHULP gevr.,
leeftijd 25-40 jaar, voor ca-
fé-biljart de Keizer te
Hoensbroek. 045-228726.
BARDAMES gevraagd St.
Tropez bar, Putstr. 40, Sit-
tard. Intern mog. Tel. 046-
-515828 na 21.00u. 517402.
CAFÉ-GRILL te Maaseik
zoekt een paar om zelfstan-
dig de .zaak te runnen. Tel.
046-528245.

Met SPOED gevr. 2 vrouwe-
lijke medewerksters, Ift.
max. 45 jr. v. shoarma/piz-
zeria. Bel 12.00-16.00 uur
045-273092.
BUFFETHULP gevr. voor
dag- avondzaak. Leeft. plm.
tot 30 jr. Ervaring niet vereist
wel spontaniteit en goede
omgangsvormen. Soll. na tel
afspr. 045-724295.

Party-centrum OVERSTE-
HOF zoekt * werkster * part-
time kok met ervaring in
koude buffetten * enkele
kelners/serveersters. Per-
soonlijk melden Overstehof-
weg 14, Landgraaf. Tel.
045-320032.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Huishoudelijk personeel / Oppas
Gevraagd OPPAS in huis
voor 2 kinderen ( 1 en 3 jr.).
Plm. 20 uur per week
('s morgens), omg. Amsten-
rade. Br.o.nr. B-1435, LD.
Pb. 2610, 6401 DC Heerlen.
Gevr. in Brunssum OPPAS
tev. huish. hulp v. 14 dgn.
p.mnd., 12.00-16.00 uur Br.
o.nr. B-1473 LD., Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
Putz u. HAUSHALTHILFE
4x pro Woche vormitt. je 3
std. in Richterich gesucht.
Tel. 0949-241171555.

OPPAS gezocht v.a. 26 juli
t/m 23 aug. voor 2x 3V_ uur
p.wk. ’23,- p.wk. Tel. 045-
-718239.
Gevraagd HULP in de huish.
1 maal per week. Parfume-

rie Douglas, tav Mw. Hund-
scheid, tel. 045-716952.
OPPAS gevr. voor 2 kinde-
ren v. zaterdag en schoolva-
kanties event. met licht
huish. werk. 045-428303.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Medisch personeel

Tandtechniker
Gezocht voor Alsdorf Duitsland. Voor kronen en bruggen te
maken. Tel. 09-49-2404-23866.

Fysiotherapeut m/v
Voor samenwerking met massagepraktijk in Pulheim, 15

km. voor Keulen. Sigrid Petersen, Garten Hallenbad,
Pulheim. Tel. 0949-22387318/0949-223814834.

Technisch personeel

i *%w\
HAAN V
INDUSTRIAL -\________k
SERVICES FP>^^l

vraagt ervaren
bankwerkers, lassers,

pijpfitters, montagemedewerkers
Inlichtingen Dhr. P. Hardy,

Tel. 04408-2834; privé 04457-2409.

AyaKOTN
Dealer Volvo personenauto's

roept sollicitanten op voor de functie van:

Eerste monteur m/v
In nauwe samenwerking met uw collega's en onder leiding

van de werkplaatschef zorgt u ervoor dat de auto's van
onze klanten in een goede conditie blijven.

VOOR DEZE FUNCTIE ZOEKEN WIJ lEMAND:
* met ruime ervaring als eerste monteur.

* een technische opleiding op MTS-niveau, evenals het
diploma keurmeester APK II en kennis op het gebied van

LPG-installaties en auto-elektronica.
* persoonlijke eigenschappen zoals klantgericht denken en

handelen, eigen initiatief, teamgeest en goede
communicatieve vaardigheden.

* leeftijd 25-30 jaar.

Schriftelijke sollicitaties richten aan de Directie van
Auto Kallen B.V. Postbus 466, 6160 AL, Geleen.

LASTECHNIEK Bloemberg
BV zoekt voor langere ter-
mijn pijpfitters, grondwer-
kers, bankwerker, A en E
lassers. Tel. 045-271791.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Transportbedrijf Coumans
Nuth B.V. vraagt ONDER-
HOUDSMONTEUR of leer-
ling-monteur voor het ver-
richten van onderhouds-
beurten en div. kleine werk-
zaamheden. Voor meer ml.
en soll. kunt u kontakt opne-
men met: René Coumans,
tel. 045-243100.

Uitzendbureaus

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Gemotiveerde medewerkers m/v
voor een relatie in Brunssum. U vindt het leuk om in de
buitenlucht te werken. Wij verzoeken namelijk studenten te
reageren: het werk is voor enkele dagen per week. Tevens
bent u ook in de weekeinden beschikbaar. Hebt u interes-
se? Neem dan contact met ons op.

Informatie: 045 - 27 38 38, Karin Poelman
BRUNSSUM, LINDEPLEIN 15

Winkelpersoneel

Civil Mode
zoekt voor haar filiaal in Hoensbroek

een ervaren zelfstandige

parttime verkoopster
voor plm. 20 uur per week. Leeftijd 20 tot 30 jaar.
Schriftelijke sollicitatie met recente pasfoto aan:
Civil Mode, Beatrixplein 21, 6129 BG Urmond.

WINKELMEISJE gevr. voor
in groentezaak, voor 38 uur.
Tel. soll. tussen 16-17 uur.
045-217420.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Div. personeel
Ervaren GASTVROUW
gevr.(parttime) v. privéhuis
te Geleen. Tel. 046-749662.

MEDEWERKER inpakploeg
vleeswaren gevraagd voor
38 uur per week, voorko-
mende werkzaamheden:
verpakken van vleeswaren,
onderhoud magazijn en
koelcellen, poetsen van ge-
bruikte materialen, helpende
hand bieden aan collega's
slagers. Vakkennis niet ver-
eist, werken in teamverband
leeftijd 18-35 jaar, woon-
plaats Hoensbroek. Bent U
geïnteresseerd neem dan
telefonisch contact op met
slagerij van Melick, Hoofstr.
78 Hoensbroek 045-212651

Diversen personeel

Burotronic Office Systerns
zoekt voor haar afdeling Projektinrichting een
Expeditie-medewerker m/v

Bekendheid met de meubelbranche, kunnen werken in
teamverband, korrekt gedrag, chauffeurs-diploma,

leeftijd ca. 20-30 jaar.
Sollicitatie richten aan:

Burotronic Office Systems, Wijngaardsweg 22,
6412 PJ Heerlen. 045-231484, t.a.v. Dhr. P.J. Coumans.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Produktie-medewerkers m/v
voor een bedrijf in Heerlen. De werkzaamheden bestaan
uit het afvullen van zakken met piepschuim en het laden
van vrachtwagens. Het werk is niet zwaar en vindt plaats in

3-ploegendienst. U bent minimaal 1.70 meter lang.
Leeftijd: 18 tot 22 jaar. De baan is voor langere tijd. Hebt u

interesse? Neem dan contact met ons op.
Informatie: 045 - 46 56 66, Wilma Smaling.

KERKRADE, GRUPELLOSTRAAT 35
Taverne Wijnimport B.V.
zoekt AGENTEN (m/v), voor
de regio Limburg. Sollici-
taties naar: Taverne Wijnim-
port BV., H.A. Lorentzstraat
10, 3331 EE Zwijndrecht.

BARDAMES gevraagd La
Tropical, Industriestr. 74,
Kerkrade. Vervoer aanwezig
garantie mogelijk, ma t/m zat
Tel. 045-421641, tussen
17-18 uur 045-223076

OPLEIDINGSINSTITUUT
VOOR DE DISTRIBUTIE

OVD GROEP

Logistiek medewerker
Over enkele maanden schoolverlater?

Diverse bedrijven in Zuid Limburg willen nieuwe magazijn-
medewerkers werk bieden en een opleiding.

Heb je interesse neem dan contact op met:

SIGMA COLLEGE MAASTRICHT
Dhr. J. Hamerlinck, coördinator afd. Handel-deeltijd.

Bemelergrubbe 10, 6226 NK Maastricht.
Tel. 043-624331.

OPLEIDINGSINSTITUUT
VOOR DE DISTRIBUTIE
OVD GROEP

Magazijnchef
Werkt u momenteel (bijna) in deze funktie en/of heeft u
interesse in een goede (bij)scholing in deze funktie?

Info betreffende deze logistieke opleiding bij:

SIGMA COLLEGE MAASTRICHT
Dhr. J. Hamerlinck, coördinator afd. Handel-deeltijd.

Bemelergrubbe 10, 6226 NK Maastricht.
Tel. 043-624331.

OPLEIDINGSINSTITUUT
VOOR DE DISTRIBUTIE

OVD GROEP
* Eerste verkoopmedewerker

MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF
Verkoopchef

MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF
*Verkoopspecialist

GROOTBEDRIJF
*Filiaalbeheerder

KLEIN FILIAAL
'Afdelingschef

NON-FOOD GROOTBEDRIJF
*Afdelingschef

FOOD MIDDEN- EN GROOTBEDRIJF
U bent werkzaam in het winkelbedrijf, u ambieert een
leidinggevende funktie, dan is een van bovenstaande
opleidingen de weg waarlangs u dat kunt bereiken!

Info betreffende deze middenkaderopleidingen:

SIGMA COLLEGE MAASTRICHT
Dhr. J. Hamerlinck, coördinator afd. Handel-deeltijd.

Bemelergrubbe 10, 6226 NK Maastricht.
Tel. 043-624341.

Streekschool voor Beroepsbegeleidend Onderwijs,
Dhr. J. Joosten, coördinator, afd. detailhandel.

Rector Driessenweg 8, 6411 GZ Heerlen.
Tel. 045-718990.

OPLEIDINGSINSTITUUT
VOOR DE DISTRIBUTIE

OVD GROEP
Ondernemersopleiding

(midden- en kleinbedrijf)
Opleiding tot het niveau van zelfstandig ondernemerschap
in het midden- en kleinbedrijf.

Met deze O.M.K. opleiding verwerft u de vestigingsbe-
voegdheid in de detailhandel

Deze ondememersopl. wordt in Limburg verzorgd door:

SIGMA COLLEGE MAASTRICHT
Dhr. J. Hamerlinck, coördinator afd. Handel-deeltijd.

Bemelergrubbe 10, 6226 NK Maastricht.
Tel. 043-624331.

De consulenten van het Opleidingsinstituut voor de distri-
butie (0.V.D.) in deze regio zijn:

* Dhr. J. Clement 045-245374
* Dhr. C. Henssen 046-374073.

Maandagmorgen tussen 9.00 -12.00 uur tel, bereikbaar.

OPLEIDINGSINSTITUUT
VOOR DE DISTRIBUTIE

OVD GROEP
Verkoopmedewerker

(Midden- en Kleinbedrijf/Grootbedrijf)
Over enkele maanden schoolverlater?

Diverse winkelbedrijven in Zuid Limburg bieden je een
betaalde baan met toekomstperspectief!

Kies daarom voor een beroepsopleiding waar werken en
leren gecombineerd worden.

Info over deze opleiding.

SIGMA COLLEGE MAASTRICHT
Dhr. J. Hamerlinck, coördinator afd. Handel-deeltijd.

Bemelergrubbe 10, 6226 NK Maastricht.
Tel. 043-624331.

Streekschool voor Beroepsbegeleidend Onderwijs,
Dhr J. Joosten, coördinator afd. detailhandel,

Rector Driessenweg 8, 6411 GZ Heerlen.
Tel. 045-718990.

Overmaas College Sittard.
Holleweg 34, 6131 AB Sittard.

Tel. 046-521499.
1

Goed geld
verdienen?

Bereid hard te werken?
Carrière maken? Dat kan!

Internationaal bedr. lanceert
nu in Nederland een reeks

produkten die niemand
heeft, maar weldra iedereen
zal hebben! Doe mee! BEL
043-25.26.96 en word zelf-

standig Consulent van
ESC-Benelux

Network
Marketing

De megatrend van de jaren
'90. Milieubusiness: hèt

potentieel! Voor het eerst 2
megatrends in 1 bedrijf.
Uitstekende produkten

ongelimiteerde
verdienstmogelijkheden.
Uniek verkoopconcept.

Praktische en theoretische
opleiding

Bel 043-255159
Club in Maastricht vraagt
MEISJES. Speciaal v.d.
weekends, met goede verd.
Int, mog. Tel. 043-211620.
CLUB te Amstenrade, zoekt
leuke meisjes voor middag
en avond. Hoofdstr. 103,
Amstenrade. Tel. 04492-
-4922 of 09-32.11771622.
IJSVENTER gevraagd, i.b.v.
rijbewijs, als bijverdienste.
Tel. 045-253004.

Wij vragen een leerling
BROOD- banketbakker, Ift.
18-22 jr. Bakkerij Hagedo-

ren. Tel. 045-212660.
Gevr. ervaren TEGELZET-
TERS, goede werkers, goed
loon. Tegelzettersbedr. Jo-
ma, Veldkuilstr. 43, Kerkra-
de. Tel. 045-462450.
Weg. enorme drukte nog
enkele meisjes en jongens
gevraagd voor PRIVÉ en
escort. Bel voor info 045-
-274587.
Met spoed gevr. erv. HO-
VENIER, part-time. Hove-
nierbedr. P. Krutzen bln. na
19 uur 045-213040.
Zonder kapitaal 'n uitste-
kend INKOMEN opbouwen!
Snel groeiend discountbe-
drijf zoekt ondernemende
personen. Info-avond 8 mei
in Maastricht. Bel voor info:
043-638442 en 046-523887
SELL the products of the
future today! The tastest
growing business in the U.K.
Canada & USA is now laun-
ching in Holland. Interested?
Don't delay: Phone 0944-
-426915106
Firma uit Belgisch Limburg
zoekt HANDELSAGEN-
TUUR voor de verdeling van
decoratieve en isolerende
panelen Inl. 0932-11211184
MEISJES gevr. voor club of
privéhuis. Intern mogelijk,
vervoer valt te regelen. Tel.
04765-1406

KEIEN
GEVRAAGD

Vedior Uitzendbureauxheeft directwerk voor de volgende
keien van uitzendkrachten:

Wij kunnen regelmatig gediplomeerdebejaarden-.ziekenver-
zorgenden en verpleegkundigen plaatsen bij een aantal in-
stellingen in Zuid-Limburg. Informatie: Chris Godfroy,
Maastricht of Monique van Swam, Heerlen.

Voor een relatie in Bom zijn wij op zoek naar een telefoniste/
receptioniste dieook administratief werk zal gaan doen.
Tevens is vereist een goede kennis van de vreemde talen
en dientu te beschikken over een eigen auto. Informatie:
Chris Godfroy, Maastricht.

Voor een relatie in Maastricht zijn wij op zoek naar een ge-
motiveerde produktiemedewerker die ervaring heeft in de
bouw. Leeftijd tussen 18 en 23 jaar. Informatie: Jacqueline
van Loon, Maastricht.

Wij zijn op zoek naar een kantinemedewerkster dieop af-
roepbasis (minimaal 30 uur per week) kan gaan werken voor
4 bedrijven in Zuid-Limburg. Ervaring is gewenst. Informatie:
Monique van Swam, Heerlen of Jacqueline van Loon,
Maastricht.

Voor een bedrijf in Heerlen zijn wij op zoek naar een onder-
houdsmonteur met een mts E/EC niveau. U komt in aanmer-
king als u ervaring in de elektronicaheeft in een onder-
houdsfunctie. Het betreft een full-time baan voor40 uur
perweek. Informatie: Monique van Swam, Heerlen.

Voor een groot bedrijf in Heerlen zoeken wij ervaren secre-
taressen. Ervaring 'met tekstverwerking is een pre. Vedior
geeft u een opleiding, zodat u meer mogelijkheden heeft bij
ditbedrijf. Informatie: Anna di Bella, Heerlen.
Allefuncties m/v. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de onderstaande filialen.

VEDIOR*
UITZENDBUREAUX®
Helmstraat 2a, Maastricht, 043 - 256768
Dr. Poelsstraat 14,Heerlen, 045 - 741744

Woningruil
Te ruil flat in EINDHOVEN
(3slpk.) tegen woning, prov.
Limburg. Tel. 040-814029.

Reparaties

TV/video defect
vandaag gebracht,
Maandag al klaar,

prijsopgave en garantie.
Tel. 045-231340

E & E Electronica Brunssum
Reparatie met GARANTIE
huishoudelijke apparatuur,
elektra, sanitair, centr. verw.
Tel. 045-720247 (beantw).
Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471
KOELKASTREPARATIE,
geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/ 461658.

Hobby/D.h_z.
Voordelig zelf wijn, bier,
cosmetica maken. PUUR-
O-SANA. Tel. 045-312575
METAALDETEKTORS:
Voor hobby en beroep. Jac
Köhlen, Rijksweg N 104,
Sittard, bij ziekenhuis. Tel.
046-513228/514862.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Kamers
Gezocht mooie kamer in of
nabij centrum van MAAS-
TRICHT, tot ca. ’4OO,- per
maand mcl. 01103-2665.
KAMER te huur bij centrum
Kerkrade. Tel. 045-461870.
Te huur KAMER in Sittard,
L-vorm 4.00x4.00x2.50,
gez. keuken, w.o, douche.
046-528486 Of 581182.
Te huur gevr. per 1 mei ka-
mer voor 3 maanden, voor
psychotherapeut, omg.
HOENSBROEK. Tel.
08850-12780.
Kamers en appartementen
te h. te SUSTEREN. 04499-
-1615 of 06-52107978.
Gestof. zit slpk., keuk.,
Akerstr. N. HOENSBROEK
’390,- all-in, voork. voor
ouderen. 045-221217.
Te huur 2 kamers in
HOENSBROEK, Akerstr.
Nrd. 216.
HEERLEN-N, te h. kamer
per 1 mei in vrij huis. Ge-
stoft, en gemeub., ’ 365,-
-p/m. Inl. 04459-1305.
Mooie ruime KAMER te huur
voor meisje of jongevrouw,
in kl. dorpje nabij Sittard.
Tel. 04492-3421.
HEERLEN-C, kamer in stu-
dentenhuis per 1-6-92.
043-251634 na 19.00 uur.

Winkel & Kantoor -
Copieerapparaten v.a. ’ 500,-

Tevens ook verkoop van Type-machines, Rekenmachines,
Kasregisters, Telefax. Eigen service-dienst.

Spoor kantoormachines, Bocholtz. Tel. 045-443961. .
Te koop uit Faillissement

Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeer
goede kwaliteit in diverse kleuren en designs. Tegen
fabrieksprijzen. Zeer mooi directie meubilair met hoge
korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkasten v.a. ’ 255,-; gebr.
bureaus v.a. ’95,-. Grote partij diverse kantoorkasten,
ook schuifdeurkasten vanaf ’ 150,-. Ladenbloks voor
hangmappen 2, 3 en 4 laden Ahrend-Asmeta v.a. ’ 150,-.
Tekening ladenkasten A 1en A0v.a. ’ 595,-; magazijn of
archiefstelling nw. en gebr.; brandvrije kasten, brandkasten
met extra hoge korting. Nieuwe burostoelen met extra hoge
hoge korting. Inruil burostoelen vanaf ’5O,- per stuk
tekentafels van ’675,-; verder groot assortiment rol-
blokken 2 of 3 laden, flipovers, whitborden. Industrie
boormachines 16mm snelkop ’425,- B.T. palletwagens
2000 kg ’ 725,-; palletstelling 90 cm breed, prijs op aanvr.
Verder nog 1001 artikelen, te veel om op te noemen.
1000 m2showroom, 1200 m2magazijn. Alles uit voorraad
leverbaar. Ook verhuur van kantoormeubilair.

ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142.
Open maand. - vrijd. 9.00-18.30 uur. Zat. 10.00-16.00 uur.

Meimaand open huis maand
Grootste show van kasregisters, weegapparatuur, faxma-
chines, kopieermachines en kantoormeubelen met specia-
le akties en aanbiedingen. Info bel

Aktie tel.nr. winkelmachines 045-241195
Aktie tel.nr. kantoormachines 045-242198

ROLTEX, ALLES VOOR WINKEL EN KANTOOR
Showroom: Daelderweg 25. t.o. Makro

Bedrijvenpark de Horsel Nuth
Open ma.-vr. 8.30 - 17.30 uur; do. 21.00 uur.

Piet van Heugten
Speciaalzaak in

tapijttegels
(Voorraad 10.000m2)
Ook voor projecten.

Pr. Bernhardstraat 34a,
Roermond.

04750-15188
Te k. KANTOORMEUBELS:
2 buro's plus 2 tafels, 3 leg-
kasten, 2x ladenblokken, 2x
hangmapkasten, 4 confe-
rentiestoelen, IBM typema-
chine, Laptop NEC compu-
ter. Tel. 045-425474.

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Speciale AANBIEDING.
Nieuwe buro's en directie
stoelen Rock Type 295 adv.
’395,- nu ’195,-, Rock
Type 4050 adv. ’495,- nu
’295,-. Zeer mooie lederen
en gestoffeerde directie
stoelen tot 40% korting. Le-
deren conferentie fauteuils
van ’795,- voor ’425,-.
Conferentie fauteuil code
240 adv. ’ 375,- nu ’ 245,-.
Alles uit voorraad leverbaar.
Rockmart Kissel 46A, Heer-
len. Tel. 045-723142.

Te koop: grote partij stalen
en houten magazijn en
archief STELLING. Pallet-
stelling voor Europallets.
Rockmart Kissel 46a, Heer-
len. TéJ. 045-723142.

Proficiat
met jullie 25-jarig huwelijk.

é§ ■'<■■::. *" !*W
_é_wk -^r km\

«üL fli Èm
llona, Monika en John. I

Proficiat

met uw 80-ste verjaardag
van kinderen, kleinkinderen

en achterkleinkinderen.

Proficiat

_________ » *»—-__________ ■ ■& .^"i__p___.

Onze lieve Koningin-
Moeder is 65

I' i "W %im-. WÊ

__■ "~" ___H__r "s

Proficiat 4
met jullie40-jarig huwe

van de 4 bengels
Reageren op

advertenties onder
BRIEFNUMMER I

Stuur uw brief (voldoen
gefrankeerd) naar hei-

Limburgs Dagblad, t>
postbus 2610, 6401 Dl,,

Heerlen en vergeet niet Ij
onder op de enveloppe 'nummer uit de advertert

te vermelden .
Met een PICCOLO int
Limburgs Dagblad raake
uw oude spulletjes 't srt,
kwijt. Piccolo's doen v,(
wonderen... Probeer nrt.
Tel. 045-719966. '

Bedrijven/Transacties L

Nieuwstadt te huur
Winkel-woonhuis. Winkel plm. 75 m2. Woning met woc?r
kamer, keuken, bijkeuken, 3 slpks., badk., garage, tuil0'

Momenteel drogisterij. Ook geschikt voor andere doele^
den. Huurprijs en verderen informatie op aanvraag. &r

Tel. 04498-53865. X

Te koop of te huur E
Heerlerheide (Heerlen-N) fc

Ganzeweide 69 .£
WINKELPAND met kantoor, boyenwoning, werkpl. (ma_n

Totale vloeropp. 1.200 m2, ruime parkeergelegenheid^
Prijzen op aanvraag. eInl. tel. 043-250709. e

HORECA-INRICHTINGEN ir
ZNAF frituurfornuizen \\,

Plafondventilatoren u
Horeca terrasmeubels e
Vet-afscheidingsputten LRestant partij kookpannen met e

50% korting OP is OP [
KEPU - HORECA - GROOTHANDEL

Ganzeweide 175a, 6413 GE Heerlen. Tel. 045-21060(r■ ie

Ter overname aangeboden: JWegens dubbele zaken, compleet ingerichte AGF L
speciaalzaak met goede groeimogelijkheden, in groot^

versgroepverband op een zeer goede lokatie, omgevinf.
Heerlen. Uitstekend geschikt voor jongeondernemer. [

Zonder contanten onnodig te reflecteren.
Inl. te1.:046-514650. *

Ter overname aangeboden
Aannemersbedrijf in B.V. vorm [

Bedrijf bezit alle papieren voor
Benelux en Duitsland (Handwerkskarte)

Tel. 046-527609. Maandag: 16.00 - 20.00 uur.
Zonder kontanten onnodig te reflekteren.

Heerlen Centr.
Op A stand te huur

winkelruimte, plm. 20 m 2overname redelijke prijs
lage huur.

Brieven n. Postbus 504
6400 AM Heerlen

Te koop ELECTROLUX leg-
bord en palletstellingen, div.
maten. Inl. 045-310937 na
18 uur.
Goedlopende CAFÉ-
GRILLROOM met terras te
Maaseik zoekt serieuze
pachter. Tel. 046-528245.
Weg. omst. hed. t.o.a. goed-
lopende DAMESMODE-
ZAAK in winkelcentrum
Heerlen-Nrd. Br.o.nr.
B-1458 LD., Postbus 2610,
6401 DC, Heerlen.

?Veel meer dan 'n BIJV&,
DIENSTE met ons volst-!
nieuwe en unieke ai^
alarm met stuurblok. Tt
kwaliteit en toch slea

’ 299,-. U verkoopt aan i
u maar wilt, ook wedeni
koop, met zeer aantrekkr
ke provisie. Geschikt vr
markten etc. Bel snel v*.
bezoek voorlichtingsavoï
J4750-35562 of 35563. ■
Te k. FRITESWAGEN, 6JSpijkstaal, compl. ingeri'j
vr.pr. ’15.000,-. 0*
528486 of 581182. »
Te k. 6 schakel UNITS,]
7.15m, I. 17.85m, vaste rf
’2.500,-. 046-528486
581182. I
Wat VERKOPEN? Ad/
teer via: 045-719966.

Landbouw en Veeteelt

Tuinmachines
* Motormaaiers 20 modellen, vanaf ’ 54-
-* Zitmaaiers tuintraktors, ca. 25 modellen bv
10pk maaitraktor met elektrische start en
envangbak, nu ’ 3.5Ö1' Freesmachines, ca. 30 verschillende
modellen met 40 verschillende aanbouw-
werktuigen van 2,5 tot 21 pk
* Tuinbouwtrekkers oa. Ferrari 26 RS .
26 pk diesel, 4 wielaandrijving, hydra stuur ’ 19.9&
Ook diverse gebruikte machines op voorraad oa. 10'maaiers, 15 freesmachines, 30 motormaaiers en enkele

smalspoortrekkers.
Bezoek onze showroom

Lozeman Tuinmachines bv
Markt 14, Lottum. Tel. 04763-2341. J

ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te k. div. KOETSEN o.a.
kleine Victoria, Tilbury, po-
nywagen en een arreslee
Landauwnette model. Tel.
045-444294.
Te k. 4 jarige zwarte RUIN,
hoogte 1.65 m., afstamming
Creool x Tolad. Tel. 04749-
-1740
Te koop CORNICK Traktor
met hef. Tel. 045-425407.
Te k. veelzijdigheids ZADEL
zwart, ’275,-. Tel. 045-
-221505.
Te k. BILDTSTAR en bintjes
pootaardappelen 35-50.
Tel. 045-242539.
HOOI te koop. Tel. 04409-
-1602. ,
Te k. aangeb. 1 dekrijpe
Belgische witte dikbil STIER
van plm. 14 mnd, vader opti-
cien, tevens 5 Belg. blauw-
witte pinken van plm. V_ jr.
oud. Te koop gevraagd
pmkstiertjes voor de stieren-
mesterij (liefst vleesrassen).
Tel. 04492-2739.

Te koop WATERKAR (
luchtbanden, 750 liter. W
hagen 121, Schinnen. J.
Te koop HOOI. Hobbelr?
63, Spaubeek. Tel. 044»
1313. ;
Te koop veelzijdige MAr*
THONWAGEN 2-span r*Jschijfremmen. Te bezi^na 18.00 uur Mingersb"1
10, Übachsberg. j
Zware kiepwagen, ’ 1.265
en diverse kleine TRAC1,

REN. Tel. 045-224899.

Braderieën/Markten^
Snuffelmarkt

Dr. Haubenln 87, Maas-
mechelen België. Zonda.

open van 10-18 uur en w
10-12 uur gratis toegang
Luc Steeno met orkest^

Van maandag t/m vrijdajj
van 8.30 tot 17.00 uur, W.
u uw PICCOLO telefonist"1
opgeven. Tel. 045-719966.

Voor Piccolo's
zieverder pagina 6
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binnen/buitenland
In 1965 duurde het zwarte oproer in
Watts vier dagen. In die zwarte wijk
van de miljoenenstad Los Angeles
sloeg de razernij plotseling toe nadat
blanke politiemannen een jonge neger
hadden gearresteerd op verdenking
van het rijden onder invloed. De man
bood verzet bij zijn aanhouding op 11
augustus van dat jaar. 's Avonds werd
er vernield, geplunderd en vielen er do-
den. De balans na vier dagen was: 34
zwarte doden nadat de Nationale Gar-
de 8000 mensen had ingezet om de rel-
len te onderdrukken, meer dan 800
gewonden en een schade van 175 mil-

joen dollar.
Op 29 april 1992 sprak een juryrecht-
bank in de rijke voorstad van Los An-
geles, Simi Valley, vier blanke politie-
mannen vrij. De vier hadden een jaar
eerder de zwarte Rodney King in el-
kaar geknuppeld omdat hij zich verzet-
te bij een aanhouding op verdenking
van het rijden onder invloed. Een ama-
teur nam de onbeheerste kloppartij op
video op. De vier agenten moesten zich
voor de rechtbank verantwoorden en
lopen nu weer vrij rond. Na het ju-
ry oordeel was het weer de wijk Watts
waar het geweld explosief losbarstte.Een beeld van devideoband waarop zichtbaar is dat de vier

tijgesproken agenten de zwarte automobilist Rodney King
fshandelen. Foto: AP

Zwart Amerika pikt het niet
DOOR WIM BISSCHOP

-Koningen - in 1965 was hetijjarte oproer in Watts de hevigste, tbarsting in een reeks rassencon-; eten. Tussen 1964 en 1968 had
*na elke grote stad in de Verenigde

problemen. Het waren de ja-Jn van de grote strijdom de burger-
den. Na de 'Mars op Washington'
7 28 juni 1963 bad de bekendste
>orvechter voor de burgerrechten,

Martin Luther King, een ge-
jrek met president Kennedy.

e 200.000 mensen dievoor het Witte_Ws langs liepen, hadden indruk ge-
bakt op de president. Kennedy be-efde de leiders van deze grootste

<*monstratie die ooit in de hoofd-i£d was gehouden, dat hij zich zoupetten voor gelijke rechten op on-
Brwijs, op werk en op kiesrecht
j>or alle burgers. Eenjaar later werd-n Wet op de burgerrechten aange-ven en weer een jaar later, iri 1965

'erd het kiesrecht aangepast,
.hdanks die wetten bleef het tot
’6B onrustig in de Verenigde Sta-m. De zwarte bevolking had welis-
-33T meer rechten gekregen, maare Positie van veel zwarten verander-
* nauwelijks.
fndsdien is het jarenlang betrekke-
I* rustig geweest. Met een aantal
Maatregelen is de positie van de min-
prheden verbeterd. Vooral in be-
"üurlijke functies zijn in de loop van
® Jaren meer zwarte vertegenwoor-
Jgers gekomen. De burgemeesters
911 Los Angeles, New Vork en Was-
f^gton zijn zwarten. Maar op natio-

niveau lijkt de scheiding tussen

'Jank en zwart nog volop aanwezig.
""Jiioede en uitzichtloosheid worden
? het midden van de jarenzestig ge-l^n als de oorzaak van de explosie
'an geweld. Nu, in 1992, herhaalt de
eschiedenis zich.De meeste werklo-
eri zijn zwarte Amerikanen. Deneeste doden door geweld zijn zwar-
* Amerikanen. De doodstraf in
"nerika is enkele jaren discutabelteweest omdat bleek dat rechters
'eet vaker zwarte Amerikanen ter
'°od veroordeelden dan blanken.. og steeds is voor veel zwarte Ame-
'kanen de Amerikaanse droom
°oral een nachtmerrie. Zij wonen ine ghetto's met de oude huizen. Zij
[*3ken het meest gebruik van de
oedselbonnen waarmee de armste

zich in leven moeten
'ouden. Zij belanden niet zelden in
*-t criminele circuit omdat ze daar
tog wat geld kunnen verdienen.

" Leden van de Nationale Garde, ingezet om in Los Angeles
derust en orde te herstellen, kijken toe hoe in het zuiden van de
stad een winkelin vlammen opgaat. Foto: afp

" Plunderaars halen goederen weg uit een winkel in het zui-
den van Los Angeles. Al twee dagentrekken zij door destad uit
protest tegen de vrijspraak van vier blanke politieagenten.

Foto: REUTER

Onderzoek
inkomende weken zal er weer het
? uige aan zelfonderzoek gedaan

orden in de Verenigde Staten. In
&r_ Jsrenzestig reageerde Washington. P de onlusten met duidelijke maat-b?6 .'n *^e richting van de zwarte. Volking. Voor de regering-Bush is
j, ' moeilijk. Hij en zijn voorganger
0

a§an hebben er alles aan gedaan
ïxn, udgetten voor sociale projecten
ju ccl mogelijk terug te schroeven.

3"" de roep om dergelijke projec-
een Za^ groter worden, omdat nu op-
Canf **e -Amerikaanse verkiezings-
-"wipagne een extra thema heeft

gekregen. Naast de economie zullen
de kandidaten zich ook moeten uit-
spreken over hun plannen om de
zwarte bevolking uit de spiraal van
armoede, uitzichtloosheid en geweld
te halen.

Proces
Politie-instanties zelfzyn niet erg ge-
lukkig met de afloop van het proces.
Het imago van de politie is door de
amateur-videobandaangetast en eenandere uitsprak van de jury in Simi
Valley had in elk geval iets kunnen
bijdragen aan een verbetering van
dat imago.

Op nationaal niveau wordt er driftig
gestudeerd of de politiemannen niet
alsnog op grondvan de wetten op de
burgerrechten vervolgd kunnen wor-
den. "Minister van Justitie William
Barr maakte meteen duidelijk dat
zijn ministerie werk maakt van
klachten over gewelddadig optreden
van de politie. Sinds 1988 zijn er bij
een speciale commissie van het mi-
nisterie 129 klachten over politiege-
weld binnengekomen. In verreweg
het merendeel daarvan is men over-
gegaan tot vervolging van de agen-
ten.

Het opmerkelijke bij de opstand in
Watts in 1965 was dat het geweld
plotseling begon en even plotseling,
na vier dagen weer ophield. De ras-
senrellen in steden in het hele land
tussen 1964 en 1968 hadden allemaal
dat patroon. Meestal was de aanlei-
ding voor het geweld een incident
waarbij politie een rol speelde.
Nu zyn het weer de verheugde ge-
zichten van vier vrygesproken poli-
tiemannen, dienet de druppel waren
waardoor de emmer overliep. De op-
geluchte verklaringen van de agen-
ten en het knappe werk van hun
verdedigers die de jury op het ver-
keerde been hebben gezet door tel-
kens te herhalen dat wat ze zagen op
de video maar een klein stukje van
de werkelijkheid was.

Het optreden van devier was precies
zo als ze dat in de opleiding hadden
geleerd, zo betoogden de advocaten.
Dat was net iets teveel van het goede
voor de zwarte bevolking van Watts.
Het was net even iets te vanzelfspre-
kend dat de zwarte Rodney King
met een gebroken been, een gebro-
ken kaak en met talloze bloeduitstor-
tingen door de politie het ziekenhuis
ingeslagen mocht worden. Dat
mocht deze keer niet.

De campagne van Clinton krijgt serieus karakter

Rellen Los Angeles
tonen falen politiek

Van onze redactie buitenland
LOs ANGELES - Dikke rookbeurde donderdag de lucht
zwart boven het door rellen ge-
Plaagde Los Angeles. De duister-

ls lijkt symbolisch te zijn voorS*e algehele situatie waarin deverenigde Staten momenteel
verkeren. Het land wordt ge-
plaagd door economische neer-gang en een gebrek aan vertrou-
rj^n jn het politieke systeem,
treurig, lijdend onder de apathievan zijn burgers, koerst Amerika
eind dit jaar af op de presidents-
verkiezingen.

woedende, plunderende enboordende zwarten kunnen de-ze houding misschien verande-ren. Want Los Angeles confron-
teert de Verenigde Staten met
zijn grootste probleem: het falen
Van de integratie en de onmoge-
lijkheid voor zwarten om, als
andere minderheden, op de so-
ciale ladder te stijgen.
*n elk geval is al één man, dietotu toe in de verkiezingscampag-ne aan de zijlijn stond, direct op
-?e voorgrond getreden: JesseJackson. Als vanzelfsprekendnam hij het leiderschap van de
Warte gemeenschap in de VS opzich. Namens de 'Afro-Amerika-en' eiste Jackson van de rege-
,lng 'de rechtvaardigheid dienen door een volledig blanke ju-

ry was onthouden. Want die jury
liet woensdag blanke politie-
agenten vrijuit gaan voor het ge-
bruik van buitensporig geweld
op een zwarte man. Ondanks dat
op video was vastgelegd dat zij
deze Rodney King in 81 secon-
den 56 stokslagen toedienden.
Jacksons interesse voor de post
van vice-president, op het ticket
van de Democraten, heeft nu
plotseling een serieus karakter
gekregen. Datzelfde geldt voor
de 'herenig Amerika'-campagne
van de Democratische kandidaat
Bill Clinton. De blanke zuider-
ling zal ongetwijfeld zijn interra-
ciale programma, dat de sympa-
thie heeft van veel zwarte

voormannen, meer gaan propa-
geren. Ook de afhankelijkheid
bij de Democratische Partij vanzwarten en andere minderheids-
groeperingen kan meer nadruk
gaan krijgen. Zeker door het af
te zetten tegen de pure blanke
basis van de Republikeinen.

analyse

Rassenpolitiek
Door de gebeurtenissen in Los
Angeles bestaat de kans dat in
de verkiezingscampagne de ras-
senpolitiek van president Geor-
ge Bush ter discussie wordt ge-
steld. En deze politiekziet er niet
best uit. Bush werd in 1988 geko-
zen met behulp van een bijna
puur racistische TV-commercial

over de angst voor zwarte crimi-
nelen. En als president heeft hij
het door het Congres gesteunde
beleid ondergraven dat minder-
heden helpt bij werk en oplei-
ding door positieve discriminatie
toe te passen.

Eerder deze maand begon het
Hooggerechtshof, voor een groot
deel samengesteld door de presi-
denten Bush en Reagan, het so-
ciale experiment te ontmantelen
waarbij honderdduizendenzwar-
te scholieren met bussen werden
vervoerd naar scholen buiten
hun woonwijken om zo de racia-
le segregatie in het onderwijs
tegen te gaan.
Maar het is de vraag of het Ame-
rikaanse systeem in staat is om
te gaan met 'de zwarte woede.
De brede consensus uit de jaren
zestig, toen het blanke establish-
ment zocht naar economische

oplossingen op de lange termijn
om de verdeelde samenleving te
integreren, is verdwenen. Drugs-
misbruik, toenemende misdaad
en het bestaan van sociale voor-
zieningen hebben geleid tot des-
interesse voor de problematiek
van de zwarten. Het merendeel
van de blanke Amerikaanse poli-
tici staat er niet bij stil dateen op
de drie zwarte jongeren ofwel in
de gevangenis zit dan wel voor-
waardelijk of op borgtocht vrij
is. Het laat hen veelal koud dat
de levensverwachting in Harlem
lager is dan in Bangladesh. Frus-
traties onder de zwarten is geen
politiek onderwerp.
De economische recessie van de
afgelopen twee jaar heeft de po-
sitie van de zwarte Amerikanen
ernstig verslechterd. Bijna de
helft van hun kinderen leeft on-
der de armoedegrens. En hoewel
de dertig miljoen zwarten 12,1
procent van de Amerikaanse be-
volking uitmaken ontvangen zij
slechts 7,8 procent van het natio-
naal inkomen. Zelfs de zwarte
middenklasse, die de vruchten
plukte van de burgerrechtenbe-
weging en de positieve discrimi-
natie, lijdt onder de ongelijkheid
en de economische neergang.
Een zwarte met universitaire op-
leiding verdient minder dan een
blanke die dezelfde opleiding
heeft gehad. Zijn inkomen staat
gelijk aan dat van een blanke
met slechts een middelbare
schoolopleiding.

Driest
Het verschrikkelijke inferno
van Los Angeles komt neer
op de zoveelste diskwalifi-
catie van . de juryrecht-
spraak. Een andere conclu-
sie valt moeilijk te trekken.
Terecht toont de hele zwarte
gemeenschap zich ontdaan
en zwaar gefrustreerd door
het oordeel van de uitslui-
tend uit blanken bestaande

jury. Die bleek namelijk niet onder de indruk van de videoband,
waarop een amateurfilmer de afranseling van Rodney King, had
vastgelegd en evenmin over de gevolgen die de mishandeling
voor het slachtoffer had: een hersenbeschadiging, verminkingen in
het gezicht en een.beenbreuk. Kort tevoren echter - toen de vier
aangeklaagde agenten voor de rechter moesten verschijnen,noemde de officier van justitie het bandje 'de beste getuige die ik
ooit heb gehad.
Onomstotelijk is dat devier agenten tegenover King buitenpropor-
tioneel geweld hebben gebruikt. Voor de hand liggende vraag isof zij zich ook zo driestzouden hebben gedragen als de overtreder
geen zwarte was geweest maar een blanke. Waarschijnlijk niet endus ervaart zeker heel zwart Amerika het incident als een uitspat-
ting van racisten.

Juryrechtspraak. In feite is zij nog een relict van de aloude opvat-
ting dat het volk in de rechtspraak mee moet oordelen. Een ronduitachterhaalde opvatting. Het rechtspreken dient te geschiedendoor objektieve, professionele krachten, koele kikkers, die niet be-
wogen worden door sentimenten van persoonlijke en andere aard.

Terwijl steeds meer steden in de Verenigde Staten in de greep van
rassenonlusten geraken, doet president Bush pogingen de gemoe-
deren tot bedaren te brengen. Het Amerikaanse staatshoofd heeftsnel ingezien dat hij niet kan volstaan met zijn aanvankelijke op-
merking dat 'in een rechtsstaat de uitspraak van een jury dient teworden gerespecteerd. Zo simpel ligt de zaak ook niet. In het ge-val King heeft de politie zich op schandalige wijze misdragen.
Bovendien heeft het er alles van weg dat vooroordelen de vrij-
spraak van de vier agenten in de hand hebben gewerkt. Het zijndit soort uitwassen waartegen de overheid in het geweer moet
komen en die blijvend dienen te worden geëlimineerd, wil zij niethet gevaar lopen nog meer aan geloofwaardigheid in te boeten
en de controle op de openbare orde straks volledig te verliezen.

De verbijsterende taferelen van Los Angeles die sinds woensdag
in veelvoud tot ons komen, geven aan dat die vrees gewettigd is.Voor Bush komt daar nog bij dat hij - zeven maanden voor de pre-sidentsverkiezingen - electoraal enorme schade kan oplopen, alshij er niet in slaagt met krachtige maatregelen een halt toe te roe-
pen aan het oproer en de anarchie in zijn land. Daarbij zal ook
meer in structurele zin aandacht moeten worden gegeven aan deuitzichtloze situatie van een groot deel van de zwarte bevolking.

F.S.

Zwarte burgers
in VS vinden
rechtspraak
niet eerlijk

WASHINGTON - Zwarte Amerika-
nen zijn overwegend van mening
dat devrijspraak van de agenten die
Rodney King hebben mishandeld
aantoont dat zwarten in de Ameri-
kaanse rechtspraak geen eerlijke
behandeling krijgen, zo blijkt uit
twee opiniepeilingen die donderdag
werden uitgevoerd.

Een onderzoek in opdracht van
USA Today gaf aan dat 81 procent
van de zwarten en 36 procent van
de blanken gelooft dat het rechts-
systeem zwarten benadeelt.

Volgens een onderzoek in opdracht
van ABC News en de Washington
Post was 78 procent van de zwarte
ondervraagden van mening dat de
uitspraak in de zaak van Rodney
King 'aantoont dat zwarten in dit
land geen recht kunnen krijgen.

Van de blanken was 25 procent het
met deze uitspraak eens.
King werd vorig jaar door vier agen-
ten van de politie van Los Angeles
in elkaar geslagen. Een ooggetuige
maakte van de mishandelingeen vi-
deo-opnamee, die in de hele VS op
televisie is vertoond. De vrijspraak
heeft veel mensen verrast.

Voor het onderzoek van USA Today
werden 536 blanken en 319 zwarten
ondervraagd. Van de zwarten vond
100 procent en van de blanken 86
procent dat de uitspraak niet deug-
de. In dezelfde peiling antwoordde
61 procent van de zwarten en 47
procent van de blanken de rellen in
Los Angeles verkeerd, maar begrij-
pelijk te vinden.

Van de 154 zwarten onder de 606
ondervraagden in het onderzoek
van ABC/Washington Post meende
52 procent dat de rellen tot gevolgzoude» hebben dat blanken sympa-
thie zullenverhezen voor de proble-
men van zwarten. Van de zwartenvond 97 procent en van de blanken
63 procent dat het ministerie vanJustitie de vrijgesproken politie-
agenten zou moeten aanklagen we-
gens schending van de burgerrech-
ten van King.
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ALFA 75 1.8 bwj. '86, div.
ace., vr.pr. ’9.900,-. Tel.
04759-1781.
Alfa ROMEO American 75
3.0 V6, zwart, bwj. 8-6-88,
80.000 km, 1e eig.,
’25.000,-. Inr. Spider of
Gulia mog. Tel. 04902-
-40230 tijd. kant.uren 040-
-438525.
Te k. ALFA Romeo Sprint,
bwj. '80, techn. 100%, op-
knapper, LPG. Tel. na 18
uur 045-722832.

Ifa
Te k. ALFA 75 l!fe bwj. '86,
kl. blauw, km.st. 85.000,
iz.g.st. Overhoven 69 Sittard
Tel. 046-511428.
Alfa ROMEO Sprint 1.5, bwj.
'82, APK, Lz.g.st. ’4.500,-.
Tel. 045-751880.
Te k. Alfa ROMEO Guillietta,
bwj. '81, zeer mooi,

’ 3.500,-. Tel. 045-463754.
Alfa ROMEO 33 LPG, 5-drs.
m '88 ’ 9.750,- Quatro Cars
Locht 80E, 100 mtr v Grens-
overgang Heerlen-Kerkrade

Audi
LETT OP ONS RUIM AANBOD OCCASIONS

verderop in deze rubriek en let ook
op onze advertentie op dinsdag!

St. Maartensdijk
Trichterweg 109, Brunssum. Tel. 045-229080.

Te koop AUDI 90, 1e eigen.,
i.z.g.st., bwj. '86, 5 cil. inj., e-
lectr. vergrend., antenne,
radio. Tel. 045-419600.
AUDI 80 Diesel, 4-drs., 5
speed, zeer goed bwj., m.
86, ’ 8.500,-. 045-727169.
Te k. AUDI 80 bwj. 10-89,
kl. rood, 42.000 km, vr.pr.

’ 25.000,-. Tel. 045-752215

Citroen
CITROEN ID/DS en SM on-
derdelen, gebruikt en nieuw.
Tevens in- en verkoop. Fa.
Bagnole 04746-6285
CITROEN-ONDERDELEN,
gebatikt en nieuw; in- en
verkoop schade Citroen.
May Crutzen, 045-752121.
MEHARI '72 in nw.st. 4-zits;
Mehari '76 nwe. motor. Tel.
04492-6029, na 18.00 uur.
Te koop CITROEN DS 20,
zwart, bwj. '71, gek., leren
inter., i.z.g.st., ’8.750,-, mr.
caravan mog. 045-456146.
Te koop 2CV6 CLUB, bwj.
'85, met APK, t.e.a.b. Tel.
045-428001.
Te k. CITROEN GSA, bwj.
'82, Ijr. APK, vr.pr. ’1.250,-
Inr. mog. Tel. 045-415379.
CITROEN BK 1.9 diesel sta-
tion, 6-89, antraciet,

’ 18.950,-. 04906-1387.
CITROEN AX GT bwj. '88,
80 000 km, pr. ’ 15.000,-.
Tel. 045-411162.

'Te koop CITROEN DS 23
Pallas bwj. 1973 ’ 10.500,-;
Citroen DS 21 bwj. 1969

’ 7.500,-. Fa. Bagnole,
04746-6285 b.g.g. 04746-
-1412.
Citroen VISA L, '84, rood, i.
z.g.st., APK 12-7-'92,
’3.000,-. Tel. 04492-4425.
Te koop CITROEN Visa GT,
bwj. 10-83. APK 3-93,
’3.500,-. Tel. 045-413716.
CITROEN BK 19 TRS sta-
tion, 11-89, stuurbekr., me-
tallic grijs, ’19.950,-. Tel.
04906-1387.
CITROEN BK 19 diesel sta-
tion, 10-'B6, grijsmet.,
’9.950,-. Tel. 04906-1387.
CITROEN CX 2.5 diesel
station, 8-'B6, blauwmet.,
50.000 km., ’ 14.950,-. Tel.
04906-1387.
Te k. CITROEN CX 2500 Gti
Turto, kl. wit, 1986, weinig
km., alle opties, in nw. st.;
Tel. 045-257054.
CITROEN Cl 5diesel, bwj.
'85, bestel, ’3.450,-. Tel.
045-222152.

AUDI 80 coupé, automatic,
sportvlgn., stuurbekr. etc,
antracietmet. ’16.750,-.
Locht 80 E, Kerkrade.
AUDI 100 cc 2.3, 11-'87,
115.000 km., wit, ’14.950,-
Tel. 04906-1387.
AUDI 100 5-cylinder inj, 6-
'BB, zwartmet., airco, LPG,

’ 18.950,-. Tel. 04906-1387
Te k. AUDI 100 CD, autom.,
airco, electr. schuif/kanteld.,
veel extra's, bwj. '86, pr.n.o.
t.k. Tel. 04405-2703
AUDI 200Turbo autom., '87,
donk. blauw, met donk. glas,
alle extra's, in st.v. nw.

’ 16.750,-. Tel. 046-529307

Austin
Te koop MINI 1100, bwj. '78,
APK 4-93, leuke auto, pr.

’ 2.250,-. Tel. 045-224532.

Cabriolet
KOOPJE! Golf Cabriolet,
kleur rood, iets werk, bwj. 79
Te bevr. Eindstr. 28, Jabeek
TRIUMPH TR7 cabrio '80
pas RDW; 2x VW Kever
1303 cabrio Hunnecum nuth
Te koop Cabriolet TALBOT
Samba, bwj. '83, 57.000 km.
als nieuw. TeL 043-612975.
Ford Escort 1600 KR 3i,
CABRILOLET, 1987. Auto-
bedrijf Weber, Baanstr. 38,
Schaesberg. 045-314175.
SPITFIRE cabriolet 1980,
rood, i.z.g.st. Red. pr.
’11.000,-. 046-751537.
VW GOLF 1600 GLS auto-
maat, 1980, grijsmet.,

’ 13.950,-. Tel. 04906-1387

BMW
BMW 316i, '90 1.8 M4O
motor, met. lak, bak, nw.st,
’20.900,-. 046-516678.
Te k. BMW 318i4-drs., dcc.
'86, extra's, ’ 12.950,-. Inr.
evt. mog. 045-316940.
Te koop BMW 316, bwj. '86,
APK '93, velgen, br. banden,
kl. bronsmet., in perf. st., vr.
pr. ’14.750,-. Tel. 045-
-259785, na 18.00 uur.
Te koop BMW 316, bwj. '87,
kleur zwart, shadow uitv.
met sportvelgen, LPG. Aar-
weg 19, Heerlen. Tel. 045-
-718918.
BMW 316 '81, sp.vlg. kantel/
schuifdak. Zien is kopen,

’ 3.250,-. Tel. 045-255784.
Te k. BMW 318, bwj. '81,
geh. uitgebouwd, Alphina
wit, APK 4-93, koopje. Tel.
045-418742 na 16.00 uur.

Daihatsu

Ruud Tiems
Zaanstraat 18, Geleen, nabij Borrekuil. TeL 046-753010.

Vandaag geopend van
10.30-17.00 uur

Seat Ibiza GL, diesel 07-1987
Daihatsu Charade, diesel 1984/1983
VW Jetta CL, diesel 01-1989
Mitsubishi Lancer 1.3EL 02-1989
Opel Kadett 1983
Suzuki Alto GL 1987/1988
Daihatsu Cuore 1989/1990
Ford Escort 1600L 10-1982
Citroen AX 07-1987
Peugeot 309 GL Profil 06-1986
Jeep Wrangier 4x4 08-1989
HondaPrelude, automaat 09-1983
Suzuki Jeep SJ 410, hardtop 1983
Suzuki bus, pers.uitv 1981
Daihatsu Rocky 4x4, zeer veel extra's diesel 1986
Daihatsu Feroza4x4 09-1989
Daihatsu Charade 1.0 1990
Daihatsu Charade 1.3 TXi 1990/1989
Daihatsu Charade automaat 08-1981
Nissan Sunny 1.4SLX 06-1989
Nissan Cherry 1.3Trend 03-1986
VW Passat 5-drs 05-1987
Hyundai Pony 1.5 GL 01-1990
Daihatsu Charade GTTi 1991
Suzuki Swift 1.3 GL 1985
Peugeot 205 GL 1990

HüAIHATSU
Te koop Daihatsu CHARA- Als u ons voor 12 uur
DE 1.3 TS Special kl. rood, 's morgens belt, staat uw
met sunroof, km.st. 11.000,! PICCOLO de volgende dag
bwj. 7-'9l, ’16.500,-. Bel- al in het Limburgs Dagblad,
len na 14.00 u. 045-728428. Tel. 045-719966.

Fiat

T« koop Fiat PANDA 45 Te koop Fiat TIPO 1.4 Cat.
Cabrio dak, bwj. '85, vr.pr. i.e., bwj. '90, 35.000 km,
’4.950,-. Kruisstr. 42, grijsmetaL, div. extra's, pr.n.
Broeksittard. o.t.k. Tel. 045-441855.

_fl______! WmW _______[ __r______________r___l

It's now omever
nu kopen

volgend jaar pas betalen
Renteloos - kosteloos

Op alle voorraadauto's:
Panda's en Skyline modellen
Unos en Elegant modellen
Tipo's en Skyline modellen

Tempra's en Skyline modellen

Beperkte aantallen op is op
Vraag onze gunstige voorwaarden
Fiat Creusen Heerlen
Parallelweg 34. Tel. 045-742121.

Te k. FIAT Panda 750, Jolly,
bwj. '88, 78.000 km.,

’ 7.200,-. 046-335598.
Te k. FIAT Ritmo 130 TC,
bwj. '85, APK 4- '93, techn.
100%, vr.pr. ’3.750,-. Tel.
04458-1459.
FIAT 127 1050 CL, bwj. '80,
APK 1-93, bijz. mooi,

’ 1.350,-. TeL 045-255784.
Te koop Fiat RITMO 70, bwj.
8-'B4, 5-bak, APK, in pr.st.,
’2.250,-. Tel. 046-516241.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Te koop Fiat PANDA 45,
bwj. '81, APK. Tel. 045-
-310349.
Te k. Fiat UNO 1000 Si, bwj.
29-6-90, km.st. 17.000,

’ 14.000,-. Tel. 045-427427
Te koop Fiat PANDA Italia,
'90, in uitst. st., vr.pr.

’ 11.500,-. Tel. 04754-
-86964, na 16.00 uur.
Fiat REGATA 80 S LPG ca-
rara '88, ’8.250,-. 040-
-515556. ■
Te k. Fiat UNO 70 S, bwj.
'83, mooie auto, t.e.a.b. TeL
046-376639.

Ford

Ford Capri
2.0, 6 cylinder, bwj. '79,

uitstekende staat.
Autobedrijf Ad van Neer,
Zandweg 160, Heerlen.

Tel. 045-416023.
Te k. Ford ESCORT 1400
GL Bravo, 5-drs., kleine
plaatschade, bwj. '88, rood,
LPG, vr.pr. ’ 10.500,-. 046-
-528486 of 581182.
Te koop Ford SIËRRA 2.3
DL, bwj. '84, APK. Tel. 045-
-352786.
Te koop Ford TAUNUS 1.6
L op gas, bwj. '82, ’ 1.500,-
Goselingstr. 82, Heerlen.
Te k. Ford FIESTA 13 S,
XR2-uitbouw, bwj. '81, APK
5-93, vr.pr. ’2.750,-. TeL
045-442952.
Te koop Ford CAPRI 3.0 S,
roodmetal., verlaagd, stuur-
bekr. Woolfrace velgen. Ha-
merstr. 53, Hoensbroek na
17.00 uur.
Ford FIESTA 1.8 Cheers, kl.
zwart. 04498-59602.
Te koop Ford ESCORT
1600 autom., bwj. '83, i.z.g.
st. vr.pr. ’5.250,-. Eiken-
weg 22 H'broek 045-225320
Te koop Ford TAUNUS 1.6
bwj. '82, APK 4-93, motor
'88, 2 liter, met trekh., zeer
mooi. 046-379713.
Ford ESCORT bwj. '81, Lz.
g.st. Unescoplantsoen 9,
Vrieheide-Heerlen.
Ford ESCORT 1600, type
XR3, rood, bwj. '83, i.z.g.st,

’ 5.500,-. Tel. 045-725984.
Te koop Ford TAUNUS 1.6
Bravo GL, bwj. '80. Telefoon
045-452243.
Te koop Ford SIËRRA sta-
tioncar, grijs kent., trekhaak,

’ 6.750,-. Tel. 046-745230.
Te k. Ford SIËRRA 2.0 CL,
1e eig., zwart, bwj. maart '89
TeL 045-720714.
Te k. Ford FIESTA 1100,
bwj. '86, i.z.g.st. ’7.500,-.
TeL 046-752559.
Te koop Ford FIESTA, bwj.
'79, APK jan. '93, i.z.g.st.
Tel. 04450-2587.
Te koop Ford ESCORT
1300L Bravo, bwj. '83, vr.pr.

’ 6.250,-. Tel. 045-419477.
Ford ESCORT XR3, 1600,
bwj. '81, APK tot mei '93,
get.glas, elec. ruiten, schuif/
kanteld., alu velgen enz.,
’3.950,-. Tel. 04451-1509.
Te k. Ford ESCORT KR 3,
bwj. '82, 5 gang. okt. APK,
pr. ’4.450,-. 046-331248.
Ford ESCORT 1100L, rood,
m.'B3, abs.nw.st. ’4.250,-.
TeL 045-724417.
Ford ESCORT 1300, bwj.
nov.'B3, APK nov.'92, 100%
in orde. Tel. 045-419749
Te koop ESCORT 1.3 GL
'83, als nw. ANWB-rapport,
’4.500,-. Tel. 045-424128.
Ford ESCORT 1.1 model
Laser '85, APK, 5-bak, z.
mooi, ’ .5750,- 045-454087
Te koop Ford FIESTA KR 2,
bwj. '85, wit, i.z.g.st. Tel.
04404-1384.
Ford SIËRRA 1800, bwj. '85
blauwmet, radio, trekhaak,
nwe. banden, Hella gril, pr.

’ 7.250,-. Tel. 04408-2250.
Te koop Ford SIËRRA 2.0
Laser en sunroof, bwj. '85.
Tel. 045-424569.
Te k. Ford FIESTA, APK 1-
-2-93, kl. goud, vr.pr.
’1.350,-. Meesweg 2, Vilt,
Valkenburg.
Ford SIËRRA 2.0iCL Sedan
DOHC '89, 66.500 km, zwart
autopas. Tel. 046-336044.
Te koop Ford ESCORT XR3
kenteken '84, Alpine install.
Tel. 046-529061.

Te k. Ford TAUNUS, bwj.
'79, APK gekeurd, pr.

’ 400,-. Tel. 046-525602.
Ford SIËRRA 1600 CL, B-
'Bs, LPG, 115.000 km.,

’ 5.950,-. Tel. 04906-1387.
Ford SIËRRA 2.3 diesel, s-
BB, wit, 5-drs., ’13.950,-.
Tel. 04906-1387.
Te koop Ford FIESTA bwj.
10-79, met APK, i.g.st., vr.
pr. ’ 1.500,-. Zandkuilenstr.
11, Hoensbroek.
Ford TAUNUS 2.0 V6Bravo
bwj.'Bl, APK 10-92, trek-
haak, kl. bruin. Tel. 045-
-411356 of 228101.
Ford ESCORT 1400 GL bwj.
'88, 5-drs., 5-versn., get.
glas, kl. grijs, 45.000 km
ANWB gek., ’ 16.000,-. Tel.
045-411356 of 228101
ESCORT KR 3i, bwj. '83, LM
vlgn., rally uitl., turbo motor-
kap, pvc-bumpers. Apk. Tel.
045-258073.
ESCORT 16GL, 5 versn.,
luxe model 86, Lx, g.st., pr.
’5.900,-. 045-271125 .
Te k. Ford ESCORT XR3i,
cabrio, 9-'B7, i.z.g.st., vele
extr., blauw met witte kap,
geen invoer, vr.pr.
’27.500,-. 04454-5441.
Te k. Ford Escort 1300L,
bwj. '81, APK, veel extra's,
vr.pr. ’3.250,-. W.de Rijke-
str.ll, Landgraaf.
Te k. Ford FIESTA Bravo,
bwj. '83 in perfecte staat, pr.

’ 3.850,-. Tel. 045-753053.
Te k. Ford ESCORT 1300, t.
'82, APK, vr.pr. ’2.850,-.
TeL 045-229677.
Te koop Ford ESCORT 1,1
L, bwj. '84, APK tot 4-93,
5-drs, 5-bak, ’5.250,-. Tel.
04454-2092.
Te k. Opel KADETT 1.25,
HB, bwj. 83, 1e lak, APK 3-
93, ’ 3.600,-. 045-218925.

Jaguar
Te koop JAGUAR XJ-6,
duurste uitv., geh. in nw.st.,
bwj. '83, alleen ser. gega-
digden. Tel. 045-320612.
JAGUAR XJ6 4.2 L, auto-
maat, 1978, wit, 90.000 km.,

’ 14.950,-. Tel. 04906-1387
Jeep

Patrol 2x '88, '87; Rocky '90,
'87; Mahindra '89; Renega-
de '81 geel kent. auto's Su-
zuki '85, '84; Niva 4x4 '88.
TEXACARS, 04702-3040.
Jeep DAIHATSU Rocky
Wagon 2.8 diesel, 8-'B5, wit,

’ 17.950,-. Tel. 04906-1387
Jeep NISSAN Patrol diesel,
lang, 7-pers., 8-'B7, 90.000
km., ’28.950,-. Tel. 04906-
-1387.
TOYOTA Landcruiser dfesel
8-80, grijs kent, ’ 10.950,-.
Tel. 04906-1387.
JEEP! Range-Rover nwe.
motor, 3.500 km, m '84,
’14.950,-. Quatro Cars,
Locht 80 E, Kerkrade, 100
mtr. v.d. grensovergang.
Te k. Toyota LANDCRUI-
SER 2.4 benzine, bwj. 7-'B6,
grijsmetal., 75.000 km, geel
kenteken, vele extra's. Tel.
045-461997.

Land rover
LANDROVER type 109-11,
metaltop, bwj. '67, i.nw.st.,
orig. Ford V6omb. motor,
LPG, grijs kent., zomer- en
winterkap, ’ 8.750,-. Auto-
bedrijf Loek Schaepkens
Klimmen. Tel. 04405-2896.
RANCH- Roover, bwj. '85,
vr.pr. ’ 13.000,-. Tel. 04499
-1615 of 06-52107978.

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Honda
Automaat Honda ACCORD
2.0 inj. EX, 60.000 km. APK
4-92, bwj. '87, ’14.500,-.
Event. inr.mog. Lampisterie-
str. 2, Hoensbroek.
HONDA Accord Aerodeck
2.0 I-EX ADS, 8-'B9, zwart/
grijsmet., LPG, ’ 23.950,-.
Tel. 04906-1387.
Honda CIVIC 1.5i GL 16V
rood 1990, ’ 19.000,-. 040-
-515556. »

Te koop Honda PRELUDE
bwj. '81, met sportvelgen,
Tel. 046-337035.
Te koop Honda PRELUDE,
bwj. '79, wit, ’2.600,-, i.z.g.
st. Tel. 045-252227/253445.
Te k. Honda CIVIC bwj. '81,
APK 27-4-93, kl. groen, vr.
pr. ’ 1.950,-. Meesweg 2,
Vilt, Valkenburg.

Te k. HONDA CRX bwj. 89,
als nieuw, zwartmet, verl.,
met. vlgn. 26.000 km. Jas-
mijnstr. 14, Geleen na 12 u.
Te k. Honda PRELUDE,
bwj. '79, APK, vr.pr.

’ 1.750,-. Tel. 04458-1459.

Mazda
MAZDA GLX 323 F, rood,
Lz.g.st, 39.000 km., nov.'9o
Tel. 04409-1215.
Te k. MAZDA 1300 bwj. '76,
APK 9-92, ’250,-. Tel.
04492-4612. Beylkensweg
1, Oirsbeek.
AUTOMAAT Mazda 323 HB
1500cc, m.'B3, rood, APK 9-
92, ’2.350,-. 045-322619
MAZDA 323 HB 13 LX, bwj.
'86, nw. mod., auto is nieuw,

’ 8.950,-. Tel. 046-527945.
Te koop MAZDA 626 GLX
2.0 HB bwj. '86, pr. ’ 8.250,-
Tel. 045-222219.
Te k. MAZDA 323, HB, bwj.
10-'B9, grijs, i.z.g.st. 1e eig.
Tel. 045-457383 na 16.30 u.
Te k. MAZDA 626 zilvermet.
4-drs., 1979, i.z.g.st. veel
extra's. Tel. 045-214816.
MAZDA 626 2.0, 12V, GLX,
HB, bouwjr. '88, rookzilver.
Tel. 045-326548.

MG
Te k. M.G.B. GT, bwj.'7s, kl.
wit. Inl. 04450-2419.
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Gegarandeerdekwaliteit van Smeets,
de enige officiële Mercedes Benz-dealer

voor Zuid Limburg

MAASTRICHT AT=
TYPE KLEUR BWJ. NIEUWPR. NU
190 D d.blauw 88 69.000 32.500
190 D 2.5 bl.zwartmet. 89 87.500 38.500
190 D rood '89 69.000 42.300
190 E1.8bl.zwartmet. '92 64.000 57.500
200 D rookzilver '89 73.000 43.500
200 E bl.zwartmet. '91 85.500 64.500
230 E groenmet. '88 90.000 45.500
300 SE bl.zwart.met. '87 168.000 58.500

ilCCDl CM WIJNGAARDSWEG 55n_Z_Zr_--C_l>l TEL.: 045-754575
TYPE KLEUR BWJ. NIEUWPR. NU
190 D d.blauw '89 67.000 38.500
190 E I.Bsign.rood '91 57.500 49.500
190 E 1.8anth.grijs, Ipg '92 65.000 58.500
190 E 2.0 bl.zwartmet. '92 82.500 71.500
200 D parelgrijsmet. '89 73.000 37.500
200 E zilvermet. '91 87.500 75.500
«pi ■_.___KI RIJKSWEG NOORD 125
OCLCCIN TEL.: 046-757575

TYPE KLEUR BWJ. NIEUWPR. NU
190 D sign.rood '88 68.000 37.500
190 E 1.8almadinerood '92 59.000 53.500
190 E impalabruinmet. '90 75.000 49.800
200 D l.blauwmet. '83 52.000 12.750
200 D anth.grijsmet. '88 78.000 35.000
200 . zilvergrijsmet. '87 81.000 37.500
200 parelgrijsmet. '87 82.500 38.500

(H)=HEERLEN
ANDERE MERKEN j^"1"

MERK TYPE BWJ.NIEUWPR. NU
(M) Audi 80 1.8 goudmet. aut. '90 47.500 29.800
(G)BMW 316 blauwmet. '86 42.500 14.800
(M)BMW 316ibl.zwart '89 42.000 26.900
(G)BMW 320ibl.met., 4-drs. '88 60.000 28.500
(G)BMW 525igrijsbl.met. '85 64.000 15.000
(M)Ford Escort 1.4 Bravo '88 28.000 13.900
(G)Ford Sierra 2.0 cl laser '86 34.000 10.500
(G) Nissan 100 NX sign.rood '91 38.000 29.900
(G) Opel Omega stat. 2.0 GL '90 54.000 34.900
(H)Opel Senator 30i CD aut. '88 104.000 33.500
(G) Peugeot 505GL blauw '86 42.000 9.500
(G) Peugeot 605 SRI bl.gr.met. '90 65.000 39.500
(G) Toyota Corolla 1.8D '88 35.000 14.800
(G) Volvo 760GLE aut. '90 120.000 69.000
(G) Volvo 440 GL rood '89 38.000 19.750
(M)VW Jetta 1.3wit '86 28.500 11.500

DM6S

SmeetS
DE ENIGE OFFICIËLE MERCEDES BENZ-DEALER

VOOR ZUID-LIMBURG!

Mercedes
190 D m. 85, zwartmetal.,
Borbet-vlg., centr. deurver-
gr., Servo schuifd., verlaagd
get. glas, enz. in uitst. cond.,

’ 19.800,-. 045-421278.
Te koop voor liefhebber
MERCEDES 260 E, 1e eig.,
antraciet, 7-'B6, 174.000
km, airco, electr. schuifdak
en ramen, automatiek,
alarm, vr.pr. ’29.000,-. Tel.
045-324734.
Te koop gevraagd MERCE-
DES stationcar bwj. '87-'9O.
Tel. 046-744701.
MB 190 D 2.5, 8-'B7,
160.000 km., in perfecte
staat, ’31.950,-. Tel.
04906-1387.
MB 300 diesel automaat,
1983, perfecte staat, groen,
’9.950,-. TeL 04906-1387.
Te koop MERCEDES 190 E,
juni '91, signaalrood, nw.pr.

’ 59.000,-, km.st. 27.000
uitsl. part. verkoop, vr.pr.
’45.000,-. TeL 04746-6518
MB 250 D '88 kent., '89,
200.000 km, schuifd., ABS,
alu velgen, gr.met., ster Ga-
rant auto, ’52.500,- mcl.
BTW. Zat. en zond. 14.00-
-18.00 uur. Platanendreef 50,
B.unssum.
Te koop Mercedes BENZ
240 TD, bwj. '84, schuifdak/
deurvergrendeling/trekhaak
enz. TeL 045-416200.
MERCEDES Benz. 190 E
1.8, bwj. '90, div. extra's,
Iste. eigenaar bl./zw. metal.
vr. pr. ’46.500,-. Inr. kl.
auto mogelijk. Telefoon:
04498-51281 of 53535.

Te k. MERCEDES 190 D,
bwj. 4-'B5, vr.pr. ’21.500,-.
Tel. 04405-3453.

Te k. MERCERDES 200 D
bwj. '87, in nw.st. met veel
extra's, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-228069.
Te k. MERCEDES 300CE,
bwj. '90, i.z.g.st., autom.,
met.zwart, lederbekl.,
schuifd., BBS-velg. etc. Vr.
pr. ’ 95.000,-, 043-641266.
Te k. MERCEDES 190E,
okt. '83, kl. zilvergr. metall.,
verl. alum. velgen, schuifd.,
w.w. glas, keurige auto. Tel.
045-322706.
Te koop MERCEDES 230
coupé, '79, get. glas, electr.
schuifdak, alu velgen, centr.
vergr., bruinmet., ’ 9.900,-.
Tel. 045-460725.

Mitsubishi
Te k. Mitsubishi LANCER,
bwj. '78, APK, radio.cass. Pr
’600,-. Tel. 045-232361.
Te k. mitsubishi COLT GLX
'79, opknapper. APK nov.
'92, pr. ’750,-. TeL 045-
-423656. b.g.g. 04493-5557.
Mitsubishi LANCER 18 GL
diesel bwj. '85, km.st.
117.000, in prima st. vr.pr.

’ 8.750,-. Tel. 045-452572.
Mitsubishi LANCER 1.4 GL,
11-'B2, rood, APK 11-92,
zeer mooi ’3.450,-. Tel.
045-255784.
Te k. Mitsubsihi TREDIA 1.4
GLX, 4-drs, model. '84, APK
goed onderh., ’3.750,-. St.
Martinusstr. 31, Kerkrade.
Te koop Mitsubishi COLT,
bwj. '82, 1e eig., 1 jaar APK.
LTH Wietenstr. 17, Bruns-
sum. Tel. 045-255304.

Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Nissan Datsun
Te k. Nissan MICRA March,
m.'B9, ’10.750,-. Tel. 046-
-527945.
NISSAN bluebird diesel sta-
tion, 8-'BB, grijsmet., stuur-
bekr., ’ 15.950,-. Tel.
04906-1387.
Te k. Nissan SUNNY 1,5 GL
bwj. '83, km.st. 90.000, vr.
pr. ’2.250,-. i.g.st. Tel.
045-214628.
Te koop nissan CHERRY
'80, APK 11-92, vr.pr.
’750,-. Tel. 045-423199.
Te k. Nissan VANETTE, '87,
pers. bus, benz./LPG, radio,
trekh., APK 4-93, ’9.900,-.
045-222152/720260

Nissan PATROL 3 L Turbo
Diesel grijs kent., bwj. '85,
i.z.g.st. ’22.000,-. Telefoon
045-456821 of 459916.
Te k. NISSAN 100 NXplus,
T-bar, autom., 20.000 km,
bwj. 4-'9l. div. extra's, 2jr
fabrieksgar., kl. donk. grijs-'
metal., nw. pr. ’44.000,- nu

’ 34.900,-. Tel. 04450-2325
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Lancia
Lancia THEMA 20 IE wit
1990, ’ 19.500,-. 040-
-515556.

Oldtimers

Zuid Nederlandse oldtimerbeurs
Zaterdag 16 en zondag 17 mei a.s.
Rodahal - Kerkrade

Beurs voor klassiekers, sportwagens, motoren, onderdelen
boeken, miniaturen, juke-boxen.

Inlichtingen en deelname:Pro Mobiel Totaal.
Tel. 070-3977210, Postbus 52109, 2505 CC Den Haag.

MAZDA 1200 Sport coupé,
bwj. 1970, zeldzaam, 99%
compleet, opknapper! vr.pr.

’ 1.650,-. Hoge catalogus-
waarde. Kleikoeleweg 64,
Landgraaf
Te k. MGB, bwj. '80, i.z.g.st.
Tel. 04754-85422 of 85256.

Te k. MERCURY Cougar 2-
drs., hardtop, 8 cyl., bwj. '68,
zeer mooi, motor getuned,
veel extra's, 375 pk, uniek
model, APK 4-93, pr.
’15.000,-. Tax.rapp. aanw.
Tel. 04750-23008.

Opel
Te k. weg. omstand.h. don-
kerbl. Opel ASTRA GL 1.6,
5 mnd. oud, km.st. 11.000,
schadevrij, mcl. ace.
’28.000,-. 04498-92330 's
avonds 046-526820.
Opel MANTA HB, '78, APK,
pr. ’1.000,-. Tel. 045-
-322478.
Te koop Opel CORSA 1200
SR, bwj. '83, vr.pr. ’ 3.950,-
Tel. 04498-59307.
Te koop Opel KADETT City,
bwj. '79, APK tot febr. '93.
Tel. 045-421018.
Opel CORSA 1.2 GT wit,
52.000 km, t. '88, mr. mog.,

’ 10.800.-. 04493-3675.
Te koop Opel CORSA 12 S,
wit, juni '86, ’8.300. Tel.
045-224020.
Opel KADETT City, i.z.g.st.,
APK 5-93, pr. ’ 1 -250,-.
Zien is kopen! Bexhoes 6,
Brunssum.
Opel KADETT 1.2 S bwj.
'82, 5-drs., HB APK 5-93,

’ 2.750,-. 04406-13137.
Te k. Opel KADETT 1.2 S,
bwj.'B3, sportvelgen, tel.
045-222042 __
Te k. D-KADETT, LPG, bwj.
11-'B2. I.z.g.st. Vr. pr.
’4.500,- Tel. 045-412293.
Opel RECORD, bwj.'B3,
APK 3-93, trekh., schuifd.,

’ 4.250,-. Semmelweisstr.
45, Brunssum, 045-259779
Opel KADETT GSi 2.0, bwj.
'87, wit, 55.000 km, schade-
vrij. Tel. 04450-4560.
KADETT 1.3 LS, 5-versn.,
Hatchback, bwj. 1985, pr.

’ 7.250,-. Tel. 045-751387.
Opel KADETT, bwj. 1982,
APK 1993, Lz.g.st., vr.pr.

’ 2.750,-. Tel. 04493-2044
Te koop Opel KADETT GSI,
wit bwj'B6, pr^ 16.500,-.
Sluiterdstr.46 Brunssum.
Opel MANTA bwj.'Bl, nwe.
banden en nwe. uitl. Prijs

’ 1.500,-. Tel. 046-377603.
Te k. Opel KADETT 1.2 N,
Lz.g. st. met 100% APK 5-
93 ’875,-. 045-318110.
Te koop Opel MANTA HB,
'78, APK 10-92, ’1.250,-.
Tel. 045-231017.
Opel KADETT 1.6 D/LS te
koop weg. aanv. bedrijfs-
auto, 1e eig., zeer goed on-
derh., bwj. '87, mcl. radio/
cass. 045-226001.
Te k. wegens omst. Opel
KADETT 16i Hatchb., ZW.
met., bwj. '90., pr. ’ 18.500,
Tel. 04406-16424.
Opel VECTRA '91, wit,
29.000 km, ’ 27.750,-; Opel
Veetra '91, rood, 23.000 km.
’27.750,-. 045-314897.
Opel ASCONA S record
uitv., bwj. '83, z.g.st. Koopje!
TeL 045-420048.
Te koop Opel KADETT HB
1.3 bwj. '87. Burotronic Offi-
ce Systems. Tel. 045-
-231484 17.00-18.00 uur tijd.
werkdagen.
Te koop ASCONA 1900, bwj
'79, vr.pr. ’1.850,-. TeL
045-426029.
Te koop Opel KADETT bwj.
'79, APK 11-92, uiterste pr.

’ 1.000,-. Tel. 045-211311.
Opel VECTRA 1.6iGL Se-
dan, bwj. '90, ’20.950,-.
TeL 046-372443.
Opel KADETT 2.0 GSi, spe-
cial wit, mod. '88, ’24.500,-
Inruil mog. "Quatro Cars",
Locht. 80 E, Kerkrade.
Te k. Opel KADETT 1300
LS, bwj. '87, 71.000 km. kl.
wit, APK 12-92, schadevrij,
gebr. 1:15, auto i.nw.st.

’ 10.950,-, mr. kleine auto
mogelijk. 045-720283.
Als nieuw KADETT 12 S, '83
groenmet., APK gek., vr.pr.
’3.750,-, mr. mog. Arienstr.
2, Kakert/Schaesberg.
KADETT 1.3 S '86 sportw.
en winterwiel. sunr., vele ex-
tra's ’ 8.950,- 045-424128
Te koop Opel KADETT 1.2
stationcar, 3-drs., met LPG
en trekhaak, bwj. '81, APK,

’ 1.850,-. Tel. 045-224676.
Te k. Opel KADETT 1.3 S,
bwj. '82, APK 3-93, pr.n.o.tk
Tel. 04451-2055.
KADETT 12S HB, 3-drs.,
bwj. '84, APK 4-93, i.z.g.st.

’ 4.800,-. Tel. 04454-2092.
Te koop Opel ASCONA
1900, bwj. '78, APK 5-93,
vr.pr. ’900,-. 045-423199.
Zwart/rode MANTA, i.z.g.st.,
bwf. '80, nw.APK, ’3.000,-.
Tel. 045-726175.

Te k. Opel MANTA, bwj. '80,
vele extra's, vr.pr. ’3.000,-.
045-454729.
KADETT 1.31 5-drs. '89; Ka-
dett 1.3 Club '89; Kadett 1.8
LS '88; Kadett 1.2LS en 1.3
LS '87; Kadett 1.6 S '85; Ka-
dett 1.2 LS 5-drs. '85; Corsa
1.2 S '84; Corsa TR 1.3 '87;
Corsa 12 S en 1000 S '85;
Kadett 12 S '80; Rekord Ca-
ravan 2.0 '81. Automobiel-
bedrijf Denneman, Raad-
huisstraat 107, Hulsberg.
Opel KADETT, bwj. '79 D-
model, rood. APK 11-92,

’ 1.500,-. Tel. 046-370282.
Te k. Opel REKORD, '83,
nw. model, lm velgen, 195
banden, i.pr.st, ’ 4.250,-.
Tel. 045-227169.
Te k. Opel KADETT special,
i.z.g.st., APK, ’ 15.000,- bwj
'87. Tel. 045-220529.
Opel KADETT Sedan, bwj.
'87, APK, pracht staat, vr.pr.

’ 10.500,- Tel. 04959-3203.
Peugeot

PEUGEOT 305 GL, Break,
65.000 km., 1984, pr.

’ 4.250,-. Tel. 045-229367
Te koop PEUGEOT 205 XL,
eind '84, groenmetal., s-
versn., 1100 cc, sunroof.
APK. Prijs ’6.350,-. Tel.
045-353494.
PEUGEOT 305 GL Station,
8-'B6, grijsmet., 90.000 km.,
’7.950,-. Tel. 04906-1387.
PEUGEOT 405 SR 1.9,
6-'B9 blauwmet., stuurbekr.
59.000 km. ’21.950,-. Tel.
04906-1387.
PEUGEOT 505 STi auto-
maat, blauw, 1982, 11.000,
’3.950,-. Tel. 04906-1387.
PEUGEOT 505 GTi familiale
7-pers. 5-'B9, met.blauw,
’27.950,-. 04906-1387.
Te koop PEUGEOT 205 GTi
bwj. '84, pr. ’8.450,-. Tel.
046-512414.
Te k. PEUGEOT 205 Accent
bwj. '87, kl. blauw, APK,
gebr. als 2e auto, pr.

’ 9.400,-. 045-422870.
Te k. PEUGEOT 309 SR,
bwj. '86, centr. verg., electr.
ramen, APK mrt. '93,

’ 11.000,-. Tel. 045-460586

Pontiac
PONTIAC Fiero 2.5 inj. aut.
'84 ’ 14.750,-. Inr. gar. mog.
v. Bovag bedr. 045-244947.

Porsche
Te k. PORSCHE 924 / 944
Targa, zeer mooi, veel ex-
tra's, APK gek. '93, tel.
04499-5451. Zien is kopen!
Voor de liefhebber,
PORSCHE 924, bwj. '76.
Tel. 045-272006.
Te k. leuke rode PORSCHE
924, uitb. 944, bwj. 76, t. '82
iets werk, pr. ’ 5.950,-.
Beukstr. 15, Passart-Hrl.

Renault
Zeer zuinige RENAULT 5
GTL bwj. 82, APK 3-5-93,
100% in orde, ’1.475,-.
045-323796.
RENAULT 21 GTS 8-'B6
grijsmetal. LPG, ’ 7.950,-.
Tel. 04906-1387.
RENAULT 25 GTS auto-
maat, 6-'B9 blauwmetalic.
78.000 km. ’22.950,-. Tel.
04906-1387.
Te k. RENAULT 9 GTL, bwj.
'82, m. trekh., i.z.g.st. Tel.
045-254641.
Te k. RENAULT 5 TL bwj.
'85 nw. mod. APK 4-93 nw.
st. ’ 5.750,-. 045 -453572.
RENAULT 11 GTX, '84, 3-
drs., wit, 81.000 km.,

’ 3.250,-. Tel. 046-757711.
RENAULT 5 GTS '85, 1.4
wit, sunroof, nw. model, pr.
’6.950,-. Tel. 04492-4115.
RENAULT 11 GTL, m. 85,
APK, 5-drs., 5 bak schuif-
dak, ’ 4.250,-. 045-314967.
RENAULT 5 GTL uitv., 3-
drs., kl. rood, m. '86, 1e lak,
schadevrij, in st. van splin-
temw., pas gekeurd,

’ 6.950,-. Inl. 043-254462.
RENAULT 5 TL 1983,
90.000 km, APK, bijz. mooi.

’ 3.250,-. TeL 045-255784.

Seat
Seat MARBELLA Special,
3-drs., m. '90, 1e lak, scha-
devrij, fabr.nw., ’ 8.950,-.
Inl. 040-254462.

Saab
SAAB 90, bwj. 1985, LPG,
te koop of te ruil tegen Golf
of Peugeot 205 (benz. of D)
tel. 045-420770
Te koop SAAB 99 GL, APK
10-92, bwj. '77, ’950,-.
Tel. 045-229394.

Skoda
Te koop SKODA Favourit,
5-drs., bwj. '89, APK '93.
Tel. 045-417285.
SKODA 105 L t. '87, Lz.g.st.,
’2.450,-. Pastorijstr. 12,
Nuth.
Skoda FAVORIT 1.3 LS bwj.
'91, 20.000 km., mcl. stereo ,
kl. rood, weg. auto v.d. zaak.
Tel. 045-272277
SKODA 105 L, 1987, 30.000
km. APK, pr. ’3.750,-. Tel.
045-255784.

Subaru
Te koop SUBARU 1.8 GL,
4 WD coupé, bordeauxrood-
met., 1988, km.st. 88.000,
tel. 045-219895.
Te koop SUBARU Jumbo,
bwj. '83, i.z.g.st., vr.pr.
’2.750,-. Tel. 045-274561.

Talbot
Te koop Talbot SOLARA
GLS, bwj. '82, i.z.g.st. met
trekhaak, APK nov. '92. Tel.
045-419001.
Talbot TAGORA 2.2 S, bwj.
'82, 5-gang, APK, trekhaak,
in st. van nw., vaste pr.

’ 3.000,-. Tel. 045-270066.

Suzuki
Suzuki ALTO GL af-
rood, '89, ’9.000,-. l
515556.
Suzuki SWIFT, bwj. '87.
lefoon: 04499-1615 of
52107978.
Suzuki SWIFT FA, 3-
bwj. nov. '84, kl. grijs'
nwe. banden, 3-drs.,
gang, km.st. 80.000,
nov. '92, i.z.g.st.,

’ 4.650,-. Tel. 046-52737- Toyota
Toyota STARLET bwj.
met APK, vr.pr. ’350,-.
045-751387.
Te koop TOYOTA CO
Liftback 1600 DX, bwj.
Kruisstr. 42, Broeksittard.
Te k. Toyota CELICA,
back KT, bruinmet., bwj.
org. km.st. 86.000, i.z.j
Vr.pr. ’ 4.500,-. Op
Heugden 53 Schaesb
Tel. 045-324793
Toyota CELICA 1.6 i 1f
bwj. 10-'9O, blauwmet.,
extra's, i.z.g.st. 04499-10;
Toyota STARLET 1.3
100%, 3-drs., ’ 5.95
bwj. m. 1986. 045-727166
Toyota CELICA 1.6 ST, I
5-'BB, rood, als nieuw,
extra's, pr.n.o.Lk. Tel. 0
727911.
Toyota CELICA coupé :ST met LPG, bwj. 10-86,
rood, 130.000 km, 1e fl
vaste pr. ’15.000,'-. 1
045-351369.

Volkswagen
-j

VW GOLF model 1.3 CL, '85
APK, zeer mooi, ’7.650,-.
Tel. 045-454087.
Te koop VW GOLF 1.3, zil-
vermet., bwj. '87, pr.n.o.t.k.
TeL 04450-2649.
VW GOLF Diesel, bwj.79,
APK gek. mei '93 met steek-
proef, tel. 045-243750
KOOPJE! Golf Cabriolet,
kleur rood, iets werk, bwj. 79
Te bevr. Eindstr. 28, Jabeek
Volkswagen PASSAT stat.
car, rood, 5-drs. ’2.450,-.
Locht 80 E, Kerkrade.
Te koop VW GOLF 1600
pas APK-gek., vr.pr.'

’ 1.500,-. Tel. 045-210072.
Te koop GOLF GTD, bwj.
'86, tel. 045-462159.
VW GOLF 1.6 C diesel, s-
bak, groenmet., 1990,

’ 16.500,-. 040-515556.
VW GOLF 1.3 L 4-drs., bwj.
81, APK 93. 046-524341.
Te koop VW GOLF CL TD
mod. '87, wit, alu velgen, div
extra's. Tel. 04754-83443.
Te k. VOLKSWAGEN LT 28,
bwj. '77, benzine, nieuwe
APK, vr.pr. ’2.250,-. Tel.
045-353248.
VW GOLF 1800 inj. advance
8-'BB groenmet. 60.000 km

’ 17.950,-. Tel. 04906-1387
VW GOLF diesel 7-'BB,
85.000 km ’13.950,-. Tel.
04906-1387.
VW GOLF turbo diesel,
7-89, wit, 70.000 km

’ 19.950,-. Tel. 04906-1387
GOLF GTi, bwj. '83, i.z.g.st.,
pr. ’8.750,-. TeL 045-
-229613.
Te koop VW GOLF, bwj. '85,
APK 2-93, prijs ’8.500,-.
Tel. 045-222678.

VW PASSAT CL Diesel,
drs, 9-'B3, nw.st,
’3.950,-. Tel. 045-322619.
Te k. GOLF 1300 CL, B
'84, div. access., vr

’ 9.500,-. Tel. 045-411906.
Te koop VW GOLF 13 <
rood, bwj. okt. '89, t. "j
35.000 km. Tel. 04756-191
Te k. VW POLO, bwj. 'I
i.z.g.st, vr.pr. ’ 2.00C
Tel. 04498-56109.
Te k. VW JETTA 1600, f
'87, mr. mog. Te bevr. Tal*
station Brouwers, Heerf
baan, tel. 045-454852.
Te koop VW GOLF C dies
bwj. '82, APK '93, i.z.g-
Tel. 045-213617. 1
GOLF diesel '89, 5-drs.,l
bak, km 72.000, als niel

’ 15.850,-. 045-753053 ,
Te k. VW KEVER bwj. '*RDW gek. tot 9-92, vai
pr. ’2.000,-. Te bevr. '16.00 uur: tel. 045-724729.
Te k. VW GOLF 1.6i, Ma'
natten, bwj. '91, sportvelg*
veel extra's, pr. f 23.5W
Tel. 045-326001.
Tek. VWGOLF 1.6, bwj.
groenmetallic, i.g.s

’ 1.650,-. TeL 045-311651■.

Te koop weg. overcorr.
GOLF GL 90 pk, 1800 C
bwj. '87, 57.000 km, gr}
APK 4-93, vr.pr. ’ 16.500
Tel. 043-259063. ,
Te k. GOLF MX, bwj. 7
APK '93, Lz.g.st. Vr.|
’1.850,-. Elandstr. 6, W
senberg. Tel. 045-210713.

Vauxhall
Te k. Vauxhall CAVALIÉ
1600 GL, bwj. '78. Tel. 04-

-252993.

Volvo

VOJLVO
A. KLIJN

HOENSBROEK - HEERLEN 045 -2200 55

De koumen 7
Volvo 940 GL 2.3idiverse extra's blauwmet 19*
Volvo 740 GL 2.3iblack line antraciet 19*
Volvo 240 stationcar, blauwmetallic 19*
Volvo 240DL LPG blauw 19«
Volvo 440 GL demonstratieauto blauw 19JVolvo 440 Sunray rood 19>
Volvo 440 GL blauwmetallic 19*
Volvo 340 1.45-deurs donker grijsmetallic J9f
Volvo 340DL automaat, wit 19$
Volvo 340 DL automaat donkerblauwmetallic 19»
Volvo 340 DL 1.7Sedan, rood 19fl
Ford Siërra Laser grijsmetallic 19*
VWPassat 1.6Avance beige-metallic 19»
Opel Kadett 1.8 S 3-deurs beigemetallic 19»
Saab 900 Turbo 4-deurs, blauw 19J
Volvo 340 GLE

zeer luxe uitvoering, bwj. '88
km.st. 31.000, pr. ’ 14.500,-

Tel. 04492-5365.
Te koop VOLVO 440 GLT,
bwj. '89, kleur wit, diverse
extra's. Tel. 045-228894.
VOLVO 360 GLS 2.0 L LPG,
groen, Im-velgen, '84,
’3.750,-. 040-515556.
VOLVO 343 bwj. '79, APK
4-93, ’ 900,-. Schaesber-
gerweg 160, Heerlen. ■
VOLVO 440 GLT inj., bwj.
'90, lavendelmet., km.st.
36.000. Tel. 045-229692.
Te k. VOLVO 240 GL, LPG,
bwj. 11-'B2, vr.pr. ’6.950,-.
Tel. 045-225742 na 18.30 u.
Te k. VOLVO 440 DL, bwj.
juni '91, kl. wit, pr.n.o.t.k.
Tel. 04492-3488.
Te koop VOLVO 480 turbo,
mei '88, km.st. 71.000, airco
en ABS etc. 04493-2299.
VOLVO 360 GLE Sedan '84,
veel extra's, ’4.000,-. Tel.
046-522689.
VOLVO 242 DL autom., bwj.
'75. APK 30-1-93, pr.

’ 1.550,-. Tel. 04405-3037.

Te k. VOLVO 360 GLT 2Jinj., bwj. '88, van Volvom*
dew., km.st. 38.000, stuif'
bekr. schuifd. trekh., kl. w

’ 16.750,-. 04498-54961. j
Te koop VOLVO 340 $
bwj. '84, pr.n.o.tk. Tel. 04»
317151 na 19.00 uur. J
VOLVO 340 sedan antr.mfl1
getint gl. etc. '84, ’6.7501*Quatro Cars, Locht 80 v
Kerkrade, 100 mtr. van &"
grensovergang. \
Te koop VOLVO 66 DeluXj
i.z.g.st., APK 9-9ï

’ 1.400,-. TeL 045-271042v
VOLVO 340, '84, 5-dl*
sunroof, i.pr.st. ’4.150.'1
Tel. 046-512138. 1
Te k. van volvomedewerk*
VOLVO 440 GL, bwj. _\
'91, kl. rood, km.st. 15.00"1

’ 26.000,-. 04498-56729. J
Te k. VOLVO 360 GLT iril
2.0, bwj. '85, uitst. ondert"

’ 8.000,-. TeL 045-258654.
A

Zastava
ZASTAVA 65 GTL, '83, AP1*km.st. 59.000, ’ 1.950,''
mooie auto. 045-255784.

*/

Diversen

Auto Roberts
Zondag open

Heirstraat 8, Urmond, tel. 046-332352.
Plm. 40 leuke auto'svan '82 t/m '87,

groot aanbod tot ’ 7.000,-. (zie a.s. zondagsnieuws). _^

Voor Piccolo's zie verder pagina 8 ~



Sprong
Minister Andriessen kan de
Tweede Kamer 1,8 miljard aanorders rapporteren. De sleutel-
vraag die beantwoord moet wor-den is of de export blijvend op
een hoger niveau gebracht is. De
bewindsman is ervan overtuigd
dat de export een sprong maakt
en niet meer zal inzakken. Het
bewijs daarvoorkan pas over en-

kele jaren geleverd worden. De
63-jarigeAndriessen is dan waar-
schijnlijk al met pensioen en
'Taiwan' geen onderwerp meer
dat eenkabinet in dewaagschaal
brengt.
Ondertussen zijn de onderne-
mers die in de delegatie zaten,
zeer in hun sas met hetresultaat
van de missie. Het bleek onmo-
gelijk een zakenman te vinden
die teleurgesteld is. De directe
en resultaatgerichte aanpak van
de bewindsman is niet onom-

streden geweest, maar gezien
wat bereikt is, is net optreden als
reden voor kritiek komen te ver-
vallen. Zij liggen ook niet wak-
ker van de invloed van de afspra-
ken die zij maken op de Neder-
landse handelsbalans, de belan-
gen van het eigen bedrijf gaan
voor.

Wat voor ieder van hun telt is dat
door het bezoek van Andriessen
overeenkomsten veel sneller mo-

gelijk zijn geworden dan zonder
de missie. Bovendien hebben nu
minstens zestien bedrijven van
geheel verschillende aard een ge-
makkelijker toegang tot de Chi-
nese rangen waar de beslissin-
gen genomen worden. Dat effect
is niet in bedragen uit te druk-
ken, maar er moet in de komen-
de tijd een enorme groei van de
economische activiteiten tussen
Nederland en China uit voort-
vloeien. En dan nog zal de relatie
tussen beide landen van margi-
nale waarde blijven.

Lubbers en Kok zijn het eens....

Sectarisch geweld maakt aanzienlijk minder slachtoffers
Libanon: einde van de chaos
brengt begin van onvrijheid

DOOR AD BLOEMENDAAL

achtergrond

TEL AVIV - Een gewoon land is
het nog niet, maar de chaos en
het geweld die Libanon sinds
1975 hebben beheerst maken ge-
leidelijk plaats voor iets dat opbestuur begint te lijken. Het be-tekent dat de gemiddelde Liba-nese burger minder risico loopt
slachtoffer te worden van ge-
beld- Aan de andere kant beginthij te merken dat de overheid
zich meer met zijn leven gaat be-
moeien en dat wil zeggen dat een
f^ntal van de vrijheden waaraan
hij gewend is geraakt worden be-knot.
*n het Libanon van 'ieder voor
zich' konden de media publice-
ren en uitzenden wat ze wilden
en het ongewoon milde belas-
tingklimaat zorgde ervoor dat
bet de bevolking en vooral de
slimmere zakenlieden aan niets
°ntbrak. Maar kort na het aantre-
den van de regering-Karami is
bet Libanese pond begonnen
aan een duikvluchten dezeweek
heeft het kabinet een radicale
beknotting van de vrijheid van
radio en televisie aangekondigd,
pie aankondigingkwam niet he-lemaal onverwacht. Eerder dit
Jaar al had premier Karami laten
""veten dat als het aan hem lagvoortaan alleen de door de staat
Serunde 'Tele-Liban' nieuwspro-
gramma's zou mogen uitzenden.Ue vrije televisiestations zoudeneen vergunning moeten aanvra-gen en zich vervolgens moeten
"eperken tot strikt commerciële
Programma's. Als vervolg daar-
°P kondigde de regering dezeweek een aantal 'tijdelijke maat-regelen' af, in afwachting van dera Pportage van een regerings-
commissie die eind volgende
niaand haar werkzaamheden

beëindigen.

" Palestijnse vluchtelingenkampoen in het zuiden van lïbanon worden nog regelmatig
gebombardeerd door de Israëlische luchtmacht, maar de politieke situatie in het land zelfwordt langzamerhand iets stabieler. Foto: EPA

Restricties
»rije radio- en televisiestationsmogen voorlopig in de lucht blij-en, maar ze zijn vanaf heden
gebonden aan vergaande restric-
"es. E en station dat de regels
°vertreedt krijgt eerst een waar-
schuwing, daarna een uitzend-
erbod voor drie dagen, en heeft

"et dan nog zijn les niet geleerd,
?an gaat het definitief uit de et-her.

Om te beginnen is de uitzending
verboden van nieuwsberichten,
programma's of beelden die 'een
gevaar vormen voor de openbare
orde', aanzetten tot opstand of
sectarische tegenstellingen, Li-
banons betrekkingen met andere
landen schaden, het nationale
akkoord of de nationale econo-
mie ondermijnen, leiders van
'broederlijke en vriendschappe-
lijke landen' in een kwaad dag-
licht stellen ofkrenkende kritiek
uiten op de Libanese president,
de voorzitter van het parlement,

de minister-president en geeste-
lijk leiders. Daarnaast - en niette-
min - hebben radio en tv te ver-
staan gekregen dat ze het nieuws
'objectief moeten brengen, op
een 'uitgewogen manier' en 'met
eerbiediging van de intelligentie
en wil van de burgers, door af te
zien van onderwijzen en leiden.

Kwade wil
Men hoeft niet van kwade wil te
zijn om te vermoeden dat over-
heidsdienaren van het 'broeder-
lijke en vriendschappelijke' Sy-

në de hand van Karami hebben
vastgehouden bij het neerschrij-
ven van het 'tijdelijke regle-
ment. Ernstige kriek op de
maatregelen valt niet alleen te
beluisteren en te lezen in de me-
dia. Waarnemend parlements-
voorzitter Michel Ma'alouli zei
dat het kabinet beter maar ge-
woon had kunnen toegeven dat
de media in Libanon vanaf nu

'geleid' worden en dat het land
wat dat betreft internationaal ge-
zien tegen de stroom in zwemt.
Parlementslid Albert Mukhaiber
steldevast dat niet alleen devrij-
heid van radio en televisie wordt
beknot, maar dat via de media de
handen van de politici worden
gebonden. Hij noemde de maat-
regelen 'ernstiger dan wat ge-
beurt in politiestaten.

opinie

Minister Andriessen brengt export op hoger peil

Relatie Nederland en China
zal altijd marginaal zijn

DOOR YVONNE VAN DER HEIJDEN

.. PEKING - „De grote vangst is pas op donderdag te
:* verwachten", zei minister Andriessen ruim een week
t» geleden op de eerste dag van de economische missie
] die onder zijn leiding op jacht ging naar orders in
i* China. En inderdaad, donderdag, op de valreep, werd
J overeenstemming bereikt over twee mammoetorders
1 waarmee de oogst officieel op 1,8 miljard gulden ge-

-5 bracht werd._
eerder dit jaar bestelde, worden
meegerekend als resultaat van
de aanwezigheid van Andriessen
in Peking en Shanghai. Er zal in
het parlement ongetwijfeld ook
gediscussieerd worden over de
manier waarop de bedragen van
de orders berekend zijn en over
wat wel en wat niet meegere-
kend dient te worden.

Een gevecht in het parlement
ligt voor de hand omdat de dis-
cussie over de relatie met Peking
door de voorgeschiedenis meer
een binnenlands politieke, dan
een bilateriaal economische la-
ding heeft. De Kamer wil slechts
instemmen met een niet leveren
van duikboten aan Taiwanals de
Volksrepubliek een goede han-
delspartner blijkt te zijn. Er is
geen vaste maatstaf te geven
voor de voorwaarden waaraan
China moet voldoen om dat par-
lementaire keurmerk te krijgen.
En een kamermeerderheid heeft
donderdag duidelijk laten weten
nog even te wachten met het oor-
deel over de resultaten van An-
driessens bezoek aan China.

rff Dat is een heel bedrag, zeker inJ het licht van de jaarlijkseuitvoer
s Van Nederland naar China die de
jj afgelopen jaren gemiddeld am-per op 500 miljoen lag. Zonder
Ide bestelling van de drie vlieg-
je tuigen en de drie baggerschepen

had de minister ook tevreden
i kunnen zijn. Het politieke doel -
j een verdubbeling van de uitvoer
t naar China - zou ook dan ge-i, naald zijn.

\ Er zijn echter zeker vraagtekens
t te zetten bij de optelsom van mi-

nister Andriessen. Zo is het op
j. 2Ün zachtst gezegd merkwaardig

" dat de bijna half miljard van de

' zeven Fokker-100's die China

— __i

minister andriessen
...1,8 miljard...

Hol
De directe aanleiding voor het
overheidsingrijpen lijkt de meer
dan forse kritiek in de kranten
en via radio en televisie op het
zwakke economische beleid van
de regering. De vrije val van het
Libanese pond bracht half fe-
bruari de koers op 879 per Ame-
rikaanse dollar. Nu, twee en een
halve maand later, moet een Li-
banees voor een dollar al 1600
pond neertellen. In dezelfde pe-
riode zijn de prijzen met 50 pro-
cent gestegen, wat in de afgelo-
pen weken al heeft geleid tot
drie nationale stakingen.

Libanons bekendste journalist,
voormalig minister en VN-
gezant Ghassan Tueni, veegde in
zijn dagblad 'An-Nahar' de vloer
aan met de regering-Karami, die
wat hem betreft beter vandaag
dan morgen kan opstappen. Vol-
gens hem zijn de besluiten die
hetkabinet tot nu toe heeft geno-
men 'even hol als de hersenpan-
nen van sommige ministers en
even droog als hun harten. De
redacties van de Libanese kran-
ten vrezen dat de maatregelen
tegen de electronische media
een voorproefje vormen van wat
hen te wachten staat.

Vragenlijsten
De Libanese burgers hebben
nog meer redenen zich ongerust
te maken. Het in Londen ver-
schijnende Saudische dagblad
'Ashark al-Awsat schreef deze
week dat de Libanese minister
van binnenlandse zaken vragen-
lijsten heeft rondgestuurd aan
burgemeesters en muchtars
(dorpshoofden). Daarin moeten
deze bijzonderheden invullen
over de gemeente, de gemeente-
raad, de politieke denkbeelden
van de gemeenteraadsleden, de
politieke partijen in de gemeen-
te, de invloed van bepaalde fami-
lieclans en de politieke opvattin-
gen van andere invloedrijke
mensen in de gemeenschap. De
minister heeft niet laten weten
wat er met de ingevulde formu-
lieren gaat gebeuren of waar ze
worden opgeslagen. De krant
stelt vast dat nooit eerder in de
Libanese geschiedenis een po-
ging is gedaan op die manier de
politieke mening van burgers te
achterhalen.

lezers schrijven

Asielbeleid
Toen ik onlangs het artikel las:
'Nederland ontfermt zich over
gevluchte homoseksuele Brit',
dacht ik een moment dat ik niet
goed werd.
Zijn ze nog wel goed bij hun
hoofd, daar bij de 'hoogste' justi-
tie, of is dit zon gewichtig per-
soon, die een speciale behande-
ling verdient?

En als dit weer de zoveelste
blunder blijkt te zijn van Justitie
en deze man zich vergrijpt aan
onze minderjarigen, krijgt hij
dan een vrijgeleide naar een an-
der land?
Deze Brit bevestigt maar weer
eens al te nadrukkelijk, dat onze
regering niet alleen veel te tole-
rant is met het opnemen van
asielzoekers, maar ook niet kies-
keurig.

Er lopen al genoeg mensen rond,
die allerlei vergrijpen op hun
kerfstok hebben en na diverse
opsluitingen toch weer vrij rond-
lopen. Tot ze een moord begaan
en dan is Leiden in last en
schuift men de justitiële verant-
woording af op een ander.

De gedachtengang van deze Brit
vervult me met afgrijzen. De Ne-
derlander tilt niet zo zwaar aan
dergelijke vergrijpen, die zijn zo
tolerant, laat ik maar naar Neder-
land gaan en asiel aanvragen, zal
hij hebben gedacht. En om wel-
ke reden mag hij in Nederland
blijven?

(Naam en adres inzender
bekend)

Mensonterend?
Robert Alton Harris is dood. Na
dertien jaar dodencel toch de
gaskamer. De manier waarop het
vonnis is voltrokken, wordt in
het commentaar van het Lim-
burgs Dagblad van 22 april men-
sonterend genoemd. Doodstraf
is een heel gevoelig onderwerp.
Veel voorstanders staan tegen-
over misschien nog meer tegen-
standers en daar, waar deze per-
sonen macht bezitten, kan er, in
dit geval over de rug van een ver-
oordeelde, een machtsstrijd ont-
branden. Ongetwijfeld is dit
verwerpelijk. In hoeverre de gas-
kamer minder humaan is dan
een andere manier om de dood-
straf te voltrekken, weet ik niet.
Wat is hier humaan? Is ophan-
gen humaan? Wurgen? Dood-
schieten?

De directe doodstrijd zou vele
minuten geduurd hebben. In een
artikel op dezelfde pagina wor-
den de cijfers genoemd: twee tot
vijf minuten. Is dat veel? Zou
Harris zich in 1978, toen hij twee
zestienjarigen vermoordde, om-
dat hij hun auto nodig had voor
een overval, afgevraagd hebben
of zij mogelijk een lange dood-
strijd tegemoet gingen? De
moorden komen slechts terloops
ter sprake, alsof het over een
simpele verkeersovertreding
gaat! Hoeveel leed is hun ouders
aangedaan, al is dit inmiddels
lang geleden. De nabestaanden
hebben jarenlang in het onge-
wisse geleefd of de dader toch
nog de dans kon ontspringen.
Voor hen is die onzekerheid ten
einde. Dat lijktme het enige, wat
telt: genoegdoening voor de
slachtoffers.
Is dit niet een wezenlijk element
van elke straf? Dat de verdedi-
ging op het laatste ogenblik ver-
warring gaat zaaien, Ujkt mij
slechts een zoveelste poging tot
uitstel, tenzij men twee veroor-
deelden in de gaskamer wil. Een
mensonterende vertoning vind
ik het gestuntel yan de verant-
woordelijke autoriteiten, die
blijkbaar niet beseffen waar ze
mee bezig zijn. Mensonterend en
stuitend, maar dan uitsluitend
voor de getuigen, goeddeels se-
rieuze, van rechtswege aanwezi-
ge mensen, die niet uit sensatie
naar een terechtstelling gaan.
Minder moeite heb ik - ik ben
ook maar een klein mensje -
met de veroordeelde zelf. Wat
mocht hij verwachten? Gratie,
wegens het geschutter van de
overheden, daarmee de slachtof-
fers een trap nagevend? We nei-
gen tot te veel medegevoel met
daders. Daarbij dreigt uit het oog
te worden verloren dat de situa-
tie, waarin zij verzeild zyn ge-
raakt, het directe gevolg is van
hun eigen wangedrag.
KERKRADE R. Maas

Bejaarden
Hierbij een reactie op wat er alle-
maal geschreven wordt over de
bejaarden. Wij hebben zelf tien
jaar vrijwilligerswerk gedaan bij
de bejaarden. Zelfs hadden wij
studenten van de universiteit,
ziekenverzorgsters en bejaarden-
verzorgers die meehielpen. Ik
begrijp niet dat ze bejaarden
aanraden om minder ziekengeld
te betalen. Ik betaal nu zelf 20
gulden per maand meer. Om een
voorbeeld te noemen: het zie-
kenfonds betaalt orthodontische
hulp tandheelkunde en als je
naar het ziekenhuis moet, beta-
len ze ook reiskosten, terwijl
oudere mensen toch dikwijls
naar het ziekenhuis moeten. Ik
vind dat die minister groot gelijk
heeft. Er zijn voordelen genoeg^
De gezinszorg is ook slecht gere-
geld. Ze mogen maar zoveel per-
sonen aannemen. Ik begrijp wel
niet dat er voor een afdeling ze-
ven maatschappelijk werkers en

werksters zijn. Ze vragen nog
niet eens fatsoenlijk hoe het
gaat. Zij zeggen wat er moet ge-
beuren en zelf heb je niets meer
te vertellen. Ik heb dat zelf on-
dervonden. Gelukkig heb ik nu
mijn eigen hulpen terug waar ik
vroeger zelf mee gewerkt heb.
MAASTRICHT mevr. Curfs

postbus 3100
In deze rubriek neemt de re-
dactie brieven van lezers op.
De redactie hoeft het niet
eens te zijn met de inhoud.
De brieven dienen betrekking
te hebben op publicaties in
deze krant en moeten kort en
zakelijk zijn. Te lange brieven
worden ingekort of geretour-
neerd. Een ingezonden brief
moetvoorzien zijn van naam,
adres en telefoonnummer.
Brieven op rijm, of brieven
die oproepen tot acties of
aanzetten tot geweld of an-
dere onwettige daden, wor-
den niet geplaatst. Datzelfde
geldt ook voor brieven met
onwelvoeglijk taalgebruik en
beledigingen. Anonieme
brieven worden evenmin ge-
plaatst.

Goede vrijdag
Sedert mijn jeugd ben ik lezer
van het Limburgs Dagblad en
meen dus recht van spreken te
hebben. Bij het lezen van het
Limburgs Dagblad van vrijdag
17 april 1992 is mij iets opgeval-
len. Kennelijk is voor het Lim-
burgs Dagblad op 'Goede Vrij-
dag' het belangrijkste foto-
nieuws dat eenden een erewacht
inspecteren, getuige een foto in
het centrum van de voorpagina
van de krant. Lees je dan iets
verder in de krant dan tref je op
pagina 21 in de rechterboven-
hoek een foto aan van een 'cal-
vaire' op tegels. U neemt het mij
niet kwalijk dat ik van mening
ben dat deze laatste foto op een
dag als 'Goede Vrijdag' op pagi-
na 1 had moeten staan en de
eenden ergens op een andere
plek in de krant. Of heeft uw
krant iedere katholieke signa-
tuur verloren. Wellicht een tip
voor volgend jaar.
VAALS J. Bock

Hond bijt
Met genoegen las ik in uw krant
het artikeltje 'Hond bijt diender.
Want al jarenerger ik mij aan het
misbruik dat door de politie
wordt gemaakt van prachtige
honden en paarden om' allerlei
tuig in bedwang te houden. Hier-
bij worden deze dieren vaak het
slachtoffer van zware mishande-
ling, terwijl ze als scherm moe-
ten dienen voor hun laffe baas.
HEERLEN J.A. Koenen.

Krantekop
Hierbij een korte reactie op de
kop van een artikel op de voor-
paginavan uw krant van paasza-
terdag. 'Limburg achter euthana-
sie' zegt totaal niets over Gods
bedoelingen met Zijn schepping,
maar het zegt wel iets over dege-
nen die deze uitspraak doen.
KERKRADE drsP.J. Frantzen

Ien Dales 4
Het schijnt, dat minister len Da-
les, eerst zelf eens een jaar da-
kloosheid en honger moet onder-
vinden, om er zo achter te
komen hoe groot de ellende is,
die de aardbevingsslachtoffers in
Zuid-Limburg heeft getroffen.
Er wordt in Den Haag gesproken
over 11 mi]jard voor stadsver-
nieuwing, maar de gemeenten
wensen hiervoor 22 miljard gul-
den!

Hoe is dat mogelijk in deze tijd
van bezuiniging, waar miljoenen
mensen in Oost-Europa dreigen
om te komen van ellende en hon-
ger. Laten we een voorbeeld
nemen aan Duitsland, dat het fi-
nancieel toch al moeilijk heeft
met de noden in Oost-Duitsland,
en desondanks onmiddellijk na
de aardschok de toezegging deed
op te komen voor de geleden
schade.

Bijna een miljoen Nederlanders
kunnen zich een buitenlandse
paas-vakantie veroorloven en
een overgroot deel van de onzen
staakt liever voor hogere lonen.
Verder wil onze regering nog ve-
le miljarden uitgeven voor de
zogenaamde Betuwe-spoorlijn.
Men weet daar schijnbaar geen
raad met het geld?

Kom dan ook over de brug met
het teveel aan geld voor het
schone Limburg dat nu voor een
"deel in rouw is gedompeld! Ook
ons koningshuis, dat toch dik-
wijls in ons dierbare zuiden ver-
bleef, zou druk op de regering
kunnen uitoefenen, om vader-
lands- en naastenliefde te tonen
voor de Limburgse slachtoffers
van de beving.
HEERLEN J.W. Wanders

Zaterdag 2 mei 1992 "7Limburgs dagblad



% MOEDERDAG '95
«

l^t-, r_.-_-rA..r_A_.-r- I Restaurant Le Caribou is uit 2500 restaurants .» "%? _rVïï»_ 5e '^-^^Sr*=:==—^a_7HOTEL-RESTAURANT __._# onderscheiden als fe^TC^^M^
T\ J fl P I^GicflSEßb Beste Leerbedrijf van Nederland 1992 IH^MHIr//^ (JuIQJB/ t/^** Gewoon beter *%_^p- **^*-*~*|jJfr Graag laten w'i onze 9asten meedelen in onze feestvreugde *J_P /if^_|l[f OQSIWUtI*^"'M

[/ ** *^ f Kombineer uw tocht door het o**"- " P^-"*; Onderstaand menu bieden wij u daarom aan voor de ill^il___B__i'S_i_»S_ktaiS!*L_ <tto{rrstru}t i f\Qf "*y
Mergelland met een bezoek ITALIAANS RESTAURANT speciale prijs van ’ 65,00 per couvert. 1W^SSl^PwR t Het aperitief wordt u gratis aangeboden door direktie WÊ-B-É^^ z.Lo"/««T&>0§

f_W\ * chefkokLéon Frissen. !___s___^3E^___/ en medewerkers van Restaurant Le Caribou _ _
t?_?'___i» Speciaal aanbevolen menu ttitSÏ jT__*__Fffe/ IVlUttCrtïlfïW\faPs| best mt: BKI Fijne salade met gerookte eendeborst en spekjes »
BlKSjl — SH " im Hastenrather Hof

\J!I ifpf^jp^/» _L tTw Ie? Verse asperges met Schotse zalm
van asperges en kip * " Broccoli Crêmesuppe

&_te+i IM Kalfsoester met paddestoelen en truffelsaus Vorspeise:- Gefüllte EierLichtgebonden aspergesoep ____#9_S5 lIrIIh **** J__t^Sammmmmm\ Luchtig ijsgerecht van limoentjes met aardbeien - Kalbsbraten mit frischem Spargel
Gebakken zalm met dragonsaus en asperges git menu serveren wij natuurlijk ook op Moederdag - Sauce Hollandaise

°f U/~v+__l irnnt — Peterselie undKartoffelnVarkenshaas metroomsaus en asperges ■ nuiei-ouic icaiuuiuiii u, j;

*** ift ■ FÜCOrchr.f" \avJl Dessert: - Mousse Irish Koffee
Kaneelijs met warme kersen tUj" „TUoCIOI lUI -j — Eine Tasse Kaffee oder Kakao

Warm aanbevolen, ons PetitRestaurant 't Geulke waar u . Raadhuisstraat 1, Roermond P_vihjfll I Pro.pers. 45 DM
terecht kunt voor heerlijke pannekoekenof diverse xe| Q4750-29298 v.vll IvJVjVJ

hoofdgerechten tot’ 20,-ü! Wij zijn openvanaf 7 uur SD&Ci__li_-.__&r_r&St__Uran_ I_6 CSlibOU Küche geöffnet von 11.30 bis 23.00 Uhr

_1ZT_,.62„ aacipen..eXlST^Z \ I Dwrse asperge menu* -I 1 JL».»,ol33Xhl'Z.betoonm*mm \ \ W^,r,u,n vn, „f^n „„uoH J
~~ I I Restaurant I "«_»-&» *' _ I W I

/xCs__. \ "JÜGOSLAVIJA" f J_y__ 1 "3°
/y^ll«§_ll_i!-\ Is3^\\ C«fc Hotel Bom Hom. Restalrwt
K^^_W^^_S^^^^\ _P j^Pj- 'T» Moeder zijn

-^tfP^lßïr _#/' "4ï___ *1W VOOlf twee woorden maar
\ X~^^^°^^^^^D / _**' "^ in 3«__» _ _ voor _>ccl verantwoording, liefde en soms pijn
\—>^Qe__ïo£^^ I £\ r_&j#Mfe__P MOFOFROAG! moeder ben je elke dag, elk jaar

\ restaurant / f Kinderen beheersen je leven
n^ >/ _%\\\ \\ -7 j u u /91 CA of ze nu klein zijn, of volwassen

fl* m\ lip* * Zondags brunch J" Jl^Vp.p. je wilt ze zoveel mogelijk verwennen
$BWWÈ> Il _ % in onze kastelenzaal en alles geven

___i ook al kunnen ze allang op zichzelf passen
SPECIAAL MENU * Moederdag diner ’ 65,00 p.p. Nu is de tijd daar, om de moeders te verrassen!!!
VOOR MOEDERDAG ■ffiP? % 9f"Sen

u
met Terrine van verse kip in korstdeeg

EN OOK ALA CARTE *T +*& 1 s 'swun of. , , . , Elke moeder verrassen wij met een presentje! Carpaccio van ossehaasSlïlds 12 jaarhet etllge echte Reserveert u even: 04498-51666 met balsamicodressing

De Blauwe Enael Joeeoslavisch restaurant in Heerlen , 01 ~o .c n„ -D M „ ~ ***„..
w iIT k o. Langereweg2l 6121 SB BORN Kwarteltje met geconfijte appeltjes
Valkenburgerweg 21 wij bieden u behalve Joegoslavische specialiteiten, L .-" en een calvadossaus
Heerlen Tel: 045-713063 ook internationale gerechtenen exclusieve Joegoslavische wijnen. f Qf

I Dautzenbergstraat 21, Heerlen, 045-714273 02550 |
t Tranche verse zeewolf op een bedje

van verse groenten
***

Kalfrugfilet met verse asperges

i' -je. _$ *_. ia. jKi I "1 Chinees Indisch Specialiteiten Restaurant of
/-ij> tV yQ /f3l» SSSÊÊii Tranche van zalm met verse asperges1

c Imm <^T>. <P ctt?_^O»tM fl_f^ (^^.^ Atfi.^'WVrV tf ~LJ& ~Z^&r/lC)& I f iUUr Tranche van zalm met verse asperges

"^y^Ê^Ê^mmP^ "U <*mwm jf" U_A>i_iil\KW_^ ph [oCJ +5^ » d_ï Jr|£ Moederdagdesserto^bp^ka^ _wri)r_) i_)nnrJ>hinr. rls*h_[»'■■ '■*
«/fc=* i^>^

U__F_l_i BIQ i - - -ra___T_n_ni ■ui ■■ __u_u_^\^A < -_*^> >v- Keuze uit 4 gangen ’ 72,50 dS 7S
■■""__._> f\MMM\. A^^"^^^^Ml— W^ _P^ 'J'Vfe^ï.'rKn Brunssum Tel 25 47 70 ESsSr/' V V- iTIM VX&r^J*MMMjljj "W _________________________3^^__^#____L. ef^jq -^_J^ Maasberg 1, 6181 GV Klsloo, tel. 046-377666

(Op de Markt) Maandag vanaf 16.00-23.00 U -1 T— __E__JW__l H9____^__§l /ïlSl'^^"^--^'^^ IrA^) CjNX\
ÜBACH OVER WORMS Dinsdag tm zondag f^'MÉ'iHHii l^iirtrtCrl^,,,---,,,,--^^'-!^I!^^,^ 3^&!pfa£&ox***'2l\ /?7lJ

,
v V^-^^W^^V Ca^^TTel. 045-321649 vanaf 12.00 tm 23.00 _ Gezellig met moeder op ’ -^^^m^Lmi^rKtSi .-i___^^___^^_3ljY^^>-VT____^

Babi Panqanq San Po >eneverrLingofgeefhaar n j _______l____rwWrfAv\ )/A\wVl
metta "o 'oe on "ai \ DINER KADOBON van / "^^^^_P^t|^ P^\V^y^ lIIWJkJ^C^
koe k) kat, 2 stokjes saté en OQ 75 r /^^^V^^^^^^

VOOr de moeders een Weyenweg 101 6446 AJ (Treebeek) Brunssum Tel. 045-232023 \ J^ \^~^l^^~^/ ’/K/e/n geschenk Geopend iedere dag van 12.00-23.00 uur. Ook op feestdagen \ S \J

-—^———————————————————————————————————————————————i——————..

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20. "Tel. 046-516565

Alfa Romeo 33 '87
Audi 80 '85t/m'BB

Daihatsu Charade TX '90
Rat Ritmo 60cc '87

Escort '86-'B9
Orion 16 CLX '91
Siërra '87t/m'9o
Honda Civic '88
Mazda 323 '88

Ascona '84t/m'BB
Corsa '85t/m'9o
Kadett '85t/m'9l
Omega '87tVm'89
Rekord '83-'B6
Veetra '88t/m'9l
Peugeot 309 91
Suzuki Swift '89
Volvo 340 '88

Volvo 440 '89-'9O
VW Jetta '86

I
0 i

Wij geven het meeste
voor uw auto!

U belt, wij komen!
045-422610 ook 's avonds.

OPGELET, gevr. voor ex-
port, pers. en bedrijfsauto's
in alle prijsklasses v.a.
’5OO,- . Schade of defect
geen bezw. Contant geld.
045-727742 b.g.g. 723076.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.

Fleischeuer Automobielen
MERCEDES Benz 260 E,
veel extra's '86; Ford Siërra
2.0 4-drs. gas '88; Ford Es-
cort 1.6 5-drs. '85; Opel O-
mega 2.0 gas '87; Opel As-
cona 1.6 5-bak, trekh. '87;
Opel Manta 2.0 GT/E '80;
Opel Rekord 2.0 gas 80;
VW Golf diesel '89; VW Ke-
ver Silverbug '82; Nissan
Micra '85; Volvo 360 GLE 4-
drs. '85; Lancia Bèta 2.0
coupé 80; Lancia Bèta 2.0
coupé '87; MG B Cabrio wit
'79; MG B GT wit '77; MG B
Cabrio rood gerest. 64; MG
A Cabrio rood gerest. '56;
MG C Cabrio blauw orig. '69
Amstenraderweg 81A en B,
Hoensbroek.

O.K. CARS. Auto's aan
marktprijzen. Opel Veetra
1.61, bwj. '91; Opel Corsa
1.2 S, bwj. '86; Opel Record
2.0 S, bwj. 84; Opel Ascona
1.6, bwj. '84; Opel Kadett
1.3 S Hb, bwj. '86; Opel Ka-
dett 1.3 Hb, bwj. '82; Opel
Kadett 1.3 Hb aut. bwj. '82;
Mazda 323 1.3 Hb aut., bwj.
'81; Mazda 323 Sedan 1.3,
bwj. '84; Honda Civic 1.3 L,
bwj. '84; Ford Escort 1.6
XR3i, bwj. '85; Ford Escort
1.6 L, bwj. '85; Ford Escort
1.1, bwj. '83; Ford Siërra 1.6
5-drs., bwj. '83; Ford Siërra
1.8 CL, bwj. '87; 2 x Fiat
Panda, bwj. '85 en '86; Su-
zuki Samurai 4x4, bwj. '88;
Talbot Samba 1.1 '82; Ford
Taunus 1.6 L '82; BMW 318
'79. Div. inruilers. Verlengde
ündelaan 23, Oirsbeek.
04492-5782.

Daihatsu Quadflieg
Terreinauto

Daihaitsu Feroza black-top 16.000km 1991
Daihatsu Feroza Resin-top 66.000 km wit 1990
Daihatsu Rocky Wagon HR 1990
MitsubishiPajero turbo diesel 1984
Ford Siërra 2.0 combi 1986
Toyota landcruiser turbo diesel 1988
Ford Siërra 2.3 Diesel Combi 1988
Nissan Prairie 1.5GL 1983
Mitsubishi Galant 23 TD 1983
Nissan Sunny combi 1.7D1985

Occasions
A.N.W.B. gekeurd

Daihatsu Charade 13i sport, kleur rood 1990
Opel Kadett 13 S GT kl. rood 1987
Suzuki Alto GL sportieve uitvoering 1989
Renault 19 Chamade sedan 31.000km 1990
Mercedes 190 E verlaagd veel ace 1984
VW Golf Manhaften 1.6rood 1990
Peugeot 205 accent kl. wit 1986
Honda Civic 1.4 GL 3-drs kl. wit 1988
VWPassat GL 18, grijsmet. 41.000km 1989
BMW 320i90.000 km. M-uitv 1986
BMW 316 black line 101.000km 1987
Mitsubishi Colt 1200GL sport.uitv 1988
Ford Siërra 1.6 CL Sedan 44.000km 1988
Nissan Sunny Twincam coupérood 1987
Opel Kadett 16i Club 1990
VW Golf Sport kl. rood spec. uitv 1987
Hyundai Pony 1.5GL 5-drs kl. wit 1987
BMW 316 4-drs. sportvelgen 1984
OpelKadett 12LS kl. beige 1985
Ford Escort 1.3CL kl. bruin 57.000km 1987
Opel Kadett 1.2LS Sedan kl. zilver 1987
Volvo 340 DL LPG kl. rood 1983
Alfa Sprint coupe 1.5 kl. zilver 1987
Daihatsu Charade TS Special 1984
Daihatsu Charade diesel 1985
Mitsubishi Cordia I.6SR 1983
Toyota Cressida turbo diesel 1985
Citroen BK 1.4RE, 98.000km, rood 1985
Fiat Panda White 34 1985
Opel GT speciale uitv. 2.2i 1969
Skoda 120LS Sedan 58.000 km 1984

Diverse inruilers v.a. ’ 500,-- 112, Landgraaf Tel. 045-321810
Inkoop AUTO'S, betalen
hoogste prijs!! 045-416239,
ook op zondag.
Te koop gevr. AUTO'S v.a.
’500,-. Tel. 045-423199.
I

Met spoed te koop gevraagd
Jeeps, bedrijfsauto's, bestel
en personenauto's, reële
prijzen. Correcte afwikkeling
LUCAR. Tel. 045-456963.

Auto Caubo biedt u aan:
VW Golf GTi Van rood 1987 ’ 14.950,-
VW Golf Sportief 1.6 1e eig 1987 ’ 15.950,-
Polo CL 1.3 leeig.org. sch.dak metal 1987 ’ 11.950,-
Passat CL 1.8/90 pk 1e eig. metallic 1989 ’ 27.950,-
Opel Corsa GL 1.3 1e eigenaar 1987 ’ 12.750,-
Audi 80 1.9E 113 pk 1e eig. schuifdak
centr. vergr. serret sportpakket 1988 ’ 25.650,-
Opel Kadett 1.6 Irmscher div. extra's 1985 ’ 14.950,-
VW Passat Variant CL turbo diesel
1e eigenaar diverse extra's 1989 ’ 32.650,-
VW Jetta turbo D 4-drs. metallic 1e eig 1989 ’ 22.900,-
BMW 320 6cyl. 5-versn. stuurbekr
1e eig. centrale vergrendeling 1991 ’ 31.850,-

Neerhem 25, Valkenburg a/d Geul. Tel. 04406-15041.

Te k. CORVETTE Stingray
'77 rood t.e.a.b.; BMW 628
CSi autom. '84 veel extra's
wit pr.n.o.t.k.; Opel Kadett
1.4 i GS II bwj. '91 km.st.
17.000 rood met alarm. Te
bevr. 04498-52773.

Meer dan 50 goede inruilau-
to's, prijsklasse ’ 1.000,- tot

’ 50.000,-, ook diesels en
automatics. AUTOGARANT
Schelsberg 128, (tusser
Hendriks en Bristol), Heer-
len. Tel. 045-725588.

Hoensbroekse AUTOCEN-
TRALE, Wijngaardsweg 62a
(voorkant Carglass) te
Hoensbroek. Tel. 045-
-222455 b.t.k.a. Uno 45 '85;
Corsa '85 en '86; Kadett
stat.car '85; Mazda 323 '85
en '89; Escort 1.6 i'88; Es-
cort 1.3 L '83; Golf diesel
'88; Golf 1.3 85; Citroen BK
1.6 TRi 86; Citroen BK stat.
car '86; Galant diesel '84;
Mazda 626 coupé 83; VW
Jetta '87; Audi 80 CC 87 en
'88; Lada 2105 GL '88; Sko-
da 120 L '86; Charade diesel
'85; Horizon GLS '82; Fiat
Croma diesel '88; Seat Ibiza
VAn '86; Seat Terra diesel
'91; Opel Ascona '84; Opel
Kadett GSi '85; Citroen GSA
'83; Renault 4 bestel '84;
BMW 528i'83.

Autocentrum VEENSTRA.
Mazda 323 GLX 5-drs, '88,

’ 14.750,-; Mazda 323 F
1600 GLX bwj. '90
’25.750,-; Opel Corsa 1.3i
uitgeb. sportw. '90
’15.900,-; VW Polo '87

’ 9.900,-; Volvo 340 DL, '87
’10.600,-; Fiat Panda 1000
XLi '90 ’ 10.900,-; Ford Es-
cort 1600 i type '88

’ 14.250,-; Ford Escort
1400 CL '87 ’12.250,-;
Ford Siërra 1.6 Laser '85
’8.750,-; Ford Siërra 1.6
Spec. 5-bak, 4-drs. '89

’ 19.900,-; Opel Ascona 1.6
LS 4-drs. '87 ’11.750,-;
Opel Kadett 1.3 S autom.
'85 ’ 10.500,-; VW Golf
Memphis 1.3 '88 ’15.900,-;
Opel Corsa 12S 4-drs. '86
’8.750,-; Suzuki Alto '87
’8.900,-; Lada 2105 1200
'88 ’5.900,-; VW Jetta 1.6
Elan '86 ’9.750,-; Nissan
Micra GL '89 ’12.750,-;
Renault 11 GTX '85

’ 6.750,-. Bovag-garantie,
inruil, financiering. Autocen-
trum P. Veenstra, Valken-
burgerweg 13, Voerendaal.
Tel. 045-752999.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto, U belt, wij kopen!!
045-427671 ook 's avonds.
Auto KALDEBORN wij beta-
len de hoogste prijs voor uw
auto!!! Bel 045-411572

Autobedrijf P. van DIJK & Zn
Volvo 740 GL div. ace. '89
’29.500,-; Chevrolet Corsi-
ca LT autom '89 ’29.500,-;
Renault 25 TX '90

’ 25.750,-; Ford Scorpio 2.9
i Ghia aut. '88 ’21.750,-;
Ford Scorpio 2.0iCL Sedan
'90 ’31.000,-; Ford Scorpio
2.4iGL '88 ’ 20.750,-; Ford
Siërra 2.0 i CL 3-drs. '90

’ 19.750,-; Ford Siërra 2.0
Sedan Spec. '89 ’ 19.750,-;
Ford Siërra 1.6 Sedan Spec.
'90 ’21.750,-; Ford Siërra
1.6 CL Sedan '89 ’ 19.500,-
Ford Escort 1.4 CL '91

’ 22.500,-; Opel Omega
2.0 i LS 6.000 km '91
’37.500,-; Opel Omega 1.8
LS '90 ’24.750,-; Opel
Omega 1.8 LS stationcar '89

’ 24.750,-; Opel Omega
2.0iLS '89 ’ 25:000,-; Opel
Manta 2.0i GT 3-drs. '89
’20.750,-; Volvo 340 1.7
DL '86 ’ 11.000,-; Peugeot
205 XS div. acces. '90
’21.000,-; Peugeot 405
SRi div. access. 89

’ 25.750,-; Peugeot 405 SR
'89 ’ 20.750,-; Peugeot 309
GL profit 5-drs '89
’15.750,-; Mazda 626 LX
HB '90 ’22.500,-; Mazda
626 LX 4-drs '89 ’ 16.750,-;
Lancia VlO Elite '89
’12.000,-; VW Passat 1.8
CL '88 ’ 23.750,-; VW Golf
1.3 C div. ace. '87
’12.500,-; Opel Rekord 2.0
'83 ’3.750,-; Renault 9 '83
’2.900,-. Inr., financ. en
Bovag-garantiebewijs.
Autobedrijf en APK keu-
ringsstation P. van DIJK &
Zn, Hompertsweg 33 Land-
graaf. Tel. 045-311729
WOONMOBILÈ Camper,
bwj.'Bs; Saab 900, 1983;
Audi 50, APK gek. Info Kun-
derberg 10, Voerendaal.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 10

—r WAT WORTELS ZIJN VOOR EEN BOOM
ZIJN DE VOETEN VOOR ONS LICHAAM

- V :^3^B__________.

♦-. Schoenspeciaalzaak * verantwoorde schoenenI

7. _ . voor dames, heren,

picds sur ferre "tieners en *-—-*"*
* maat steunzolen

-" Willemstraat 48-Heerlen _ reparaties
iCST U4b-/^l'+4/ I I __■ . pedicure op afspraak;

Openingstijden: B ■ , reformsportschoenen;
t> dinsdag-woensdag-vrijdag van y.30-18.00 uur; ■ Bm 7m\

« donderdag 9.3()-21.(M) uur; WA\ Vl * wandel-en trekking-. zaterdag 9.30-17.00 uur; _^^_^_^_\ * schoenen.
« maandag gesloten, voetkundig schoenconsulent

___________________________*______^



Ondanks flinke groei toch op zoek naar extra middelen

PTT wil naar beurs
GRONINGEN - De PTT heeft ook het afgelopen jaar weer
j^n flinke groei doorgemaakt. De toegenomen investeringen
Honden nog steeds uit de kasstroom (de som van nettowinst
£n afschrijvingen) worden gefinancierd. Maar de PTT lijkt op
feoek naar kapitaalverschaffers. Gezien de niet geringe ambi-ties van de werkmaatschappijen is het denkbaar dat op ter-
mijn andere middelen moeten worden aangeboord", aldus de
föaad van Bestuur in het jaarverslag 1991. De Raad van Com-
missarissen heeft het afgelopen jaarvan gedachten gewisseld
over de voorbereiding op een eventuele beursgang.

jpe omzet van de PTT, die sinds
£989 geen staatsbedrijf meer is,steeg vorig jaar met 6,7 procent tot

"*4.480 miljoen guldens. De netto-
winst nam toe van 1.566 miljoen
gulden tot 1.614 miljoen gulden,

wordt 40 procent als divi-dend uitgekeerd en de staat ont-
X^ngt dus als eniffe aandeelhouder
*46 miljoen gulden.

Pc investeringen van de PTT ste-
kten vorig jaarvan 3,1 miljard tot 3,5
biljard, terwijl de kasstroom toe-nam van 3,3 miljard tot 4,6 miljard
gulden. Het concern kwam finan-
cieel sterker te staan. Het groeps-

steeg van 38,4 procent
flaar 41,4 procent van het totaal ver-
bogen, dat eind vorig jaar 26,3 mil-
jard gulden bedroeg. De investerin-gen gingen voor het leeuwedeel
fnaar PTT Telecom, dat ook een veel

grotere nettowinst boekte dan de
andere poot van het concern, PTT
Post.

" De verzonden post nam toe maar de PTT-directie verwacht op den duur minder brieven te
verwerken door o.a. hetfaxverkeer. Foto: dijkstra bv

Groei
De groei van omzet en winst, die
zich in het hele concern voordeed,
ging gepaard met een groei van het
aantal personeelsleden met 4,6 pro-
cent tot 100.664, van wie bijna een
derde deeltijdwerkers. Vorig jaar
traden 11.000 nieuwe medewerkers
in dienst. Het aandeel van vrouwen
in het personeelsbestand nam toe
tot 26 procent van het totaal. Het
ziekteverzuim daalde van 7,7 pro-
cent naar 7,1 procent en de PTT wil
dat dit jaar onder de 7 procent krij-
gen.

Voor dit jaar voorziet de Raad van
Bestuur een lichte stijging van de
omzet, maar een ongeveer gelijke
winst. In de telecommunicatie
wordt de onderneming geconfron-
teerd met een stagnerende econo-
mie en een lagere bereidheid tot
investeren door het bedrijfsleven.

PTT Post maakte ookvorig jaarnog
een groei door, maar het briefver-
keer zal op den duur toch steeds
meer plaats maken voor zelfbezor-
ging, fax en computerverkeer. Door
verhoging van doelmatigheid en het
aanbieden van nieuwe diensten wil
de PTT deze ontwikkeling het
hoofd bieden.

Mitsubishi: meer
vorkheftrucks

ALMERE - De joint-venture van
de vorkheftruckfabrikanten Mitsu-
bishi en Caterpillar per 1 juli zal
belangrijke gevolgen hebben voor
de Almeerse fabriek van Mitsubis-
hi. De vorig jaar aangevangen pro-
duktie van vorkheftrucks zal in de
komende drie jaar niet minder dan
vervijfvoudigen. De werkgelegen-
heid zal een flinke injectie krijgen,
meent hoofd personeelszaken en fi-
nanciën Takeshi Mori.

Duikvlucht na Amerikaanse boycot

Delft Instruments slankt
defensiepoot snel af

DELFT - Door de grote schade als
gevolg van deAmerikaanse maatre-
gelen tegen Delft Instruments heeft
de Delftse fabrikant de defensie-tak
vorig jaar snellerafgeslankt. De om-
zet daarin liep met meer dan de
helft terug tot 46,5 miljoen gulden.
Delft wijt dit aan de Amerikaanse
boycot" van het bedrijf, die door de
bureaucratie in Washington DC
'langer dan noodzakelijk doorliep.
Gedurende die tijd mocht het be-
drijfvoor zijn apparaten geen Ame-
rikaanse onderdelen gebruiken.
Uiteindelijk stopten de meeste
sancties in november vorig jaar.

De boycot was ingesteld wegens
overtreding van de Amerikaanse
her-exportregels bij de leverantie
van nachtkijkers aan Irak. In die re-
gels is bepaald dat een vergunning

nodig is, als meer dan 10 procent
van de componenten van Ameri-
kaanse afkomst is.
De boycot kostte het bedrijf in di-
recte zin 25 miljoen gulden. Ameri-
kaanse componenten moesten uit
apparaten worden verwijderd en
complete voorraden moesten wor-
den omgebouwd. Bovendien was er
sprake van hoge juridische kosten.
De directie rekent erop nog dit jaar
een schikking met de Amerikaanse
overheid te treffen. De kosten daar-
van zijn nog niet bekend. Maar de
directie verwacht dat die 'niet van
substantiële aard' zal zijn.

De vermindering van de omvang
van de defensie-activiteiten, waar-
mee het bedrijf met het oog op de
ontspanning in de wereld al eerder
mee was gestart, kostte door de ex-

tra tegenvallers ook meer geld: in
totaal 22 miljoen gulden.

Een derde forse tegenvaller was het
juridischegevecht tegen het Ameri-
kaanse bedrijf 'Hologic' over het
octrooi op medische röntgenappa-
ratuur in de Verenigde Staten. Het
behoud van het octrooi kostte Delft
Instruments vier miljoen gulden
aan uitsluitend juridischekosten.
„Een turbulent, stormachtig jaar.
De superlatieven schieten tekort",
zeggen president-directeur ir. R.V.
Kingma en financieel-directeur drs.
ir. J.P. Verhaar over 1991, waarin
Delft Instruments 49,7 miljoen gul-
den verlies boekte op een omzet,
die terugliep van 432 tot 364,5 mil-
joen gulden.

Zij voorspelden vorig jaar nog in
1992 weer winst te maken, dit voor-
jaar durven zij het niet aan om die
verwachting te herhalen. Wel zien
beide directeuren dat het herstel
gaande is. De defensiepoot is na de
'duikvlucht' nu 'stabiel klein' met
10 procent van de omzet. Zij zien
een forse groei in de medische ap-
paratuur, die mogelijk dit jaar al 60
procent van de omzet zal uitmaken.

beurs
Glansrol

« - Akzo speelde gis-erren een glansrol op een overigens
c
,gkalme Amsterdamse beurs. Het

ff noteerde exdividend
w

a >. maar wist dat verschil vrij sneleg te werken. Het fonds kwam tot
sl
en hoogste punt van f 160,70,

slot drie dubbeltjes lager dan het
°t van woensdag. Het slot van vrij-

'■' *S Was f 158,90 en dat betekende
1 **er saldo een winst van f2,90.

sto jaunë die gistermiddag in Am-
.PI m oPtrad vond hoofdzakelijk. aats onder invloed van een slech-
'be rt van Wall Street. HetDamrak
rirf 0r" vr^ goed. want hogere note-

en in Amerika waren doorKo-
-1Bii nnedag hier nog niet verwerkt.

y ditalles ginghet er allemaalrus-
ro_.aan.toe- Een groot deel van Eu-
Vie

3 rust in verband met de
6jl ring van de Dag van de Arbeid
"*in lr> Nederland was het een enigs-
Kq S " Veroren geraakte dag tussen
D *Vngn)inedag en het weekeinde.

EOE-index eindigde met 314,6
<j §enoeg onveranderd. De koersin-
2j? ging 0,8 punt vooruit naar
jO " voor de derde dag eenrecord.
w= omzet bedroeg f7BB miljoen,
ha,arvan f587 miljoen betrekking

**a op aandelen.

<j aast Akzo lagKon. Olieredelijk in
f, markt. Deze verliet de markt
*,b 0 beter op f 154,50. Heineken

m°n f 1,30 op f 162,30 en Bühr-
ann-Tetterode eenzelfde bedrag

SS f 47,70. Océ-van der Grinten
t.r n f f 1,2° °P naar f 76'40 en Hun"
va ouglas wist een winst bereiken
d.K op f73-5- De verliezen bij
Zq yoofdfondsen reikten tot 80 cent,
fior? gebeurde bij Unilever op
q-°',4o.
sho °P <*"e optiebeurs stal Akzo de
ty w- Naast kleine marktpartijen
le„s nier ook een institutionele be-
e_h

6r actief. Akzo verdrong met
Ot_t' °mzet van 11.000 verhandelde
Üps S de traditionele koploper Phi-

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABN Amro 46.50 46,50
ABNAmroA.inF. 80.20 80,20
ABN AmroObLGr.f. 177.80 177.80
AEGON 129.30 128,90
Ahold 84.50 84,20
Akzo 161.00 158,90 d
Alrenta 194,80 194,80
Amevcert. 52,60 52.30
Bols eert. 48.20 47.70
Buhrm.Tet. c. 46,40 47.70
CSM eert. 96,60 96.50
DAF 24,10 24,00
DordtschePetr. 141.70 143,30
DSM 114,20 114,50
Elseviercert. 115.40 114.80Fokker eert. 35,00 35.00
Gist-Broc. eert. 38.10 38,60
Heineken 161,00 162.30
Hoogovens nrc 58.30 57,90
Hunter Douglas 72.50 73.50
IntMuller 60,50 60^50
Int.Ned.Gr.c. 50.00 50,30
KLM 38.10 37,80
Kon.Ned.Papier 44.90 45,20
Kon. Olie 152,90 154,50
Nedlloyd 56.50 56.30
Océ-v.d.Gr. 75.20 76,40
Pakhoed eert. 44,90 45.40
Philips 37,90 38.40
Polygram 48.70 48.50
Robeco 97.30 97.10
Rodamco 49.20 48.60
Rolinco 95.40 95.30
Rorento 72,60 72.50
StorkVMF 42.10 4220
Unilever eert. 188.20 187.40
Ver.BezitVNU 88.80 d 88,50
VOC nrc 43,30 43.20
Wessanencert. 94,30 94.40
Wolters-Kluwer 75.70 75.00

Avondkoersen Amsterdam
Akzo 158,50(158,90)
KLM 37,90-38,00(37,80)
Kon.olie 152,80-154,50(154,50)
Unilever 186,20-187,00(187,40)
Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 54,40 54,80
ABNAmroHld.prf. 6,20 6,20
ABNAmroHld.div. 45,00 45,00
ACF-Holdingc. 34,70 34,50
Aegon div.92
Ahrend Groep c. 133,00 134,50
AsdOptionsTr. 10,50 10,50
Asd. Rubber 3,65 3,65
Ant Verft*. 426,00
Atag Hold. eert 125,60 125,80
Athlon Groep 49,80 49,80
Athlon Groep nrc 46,60 46,60
Autlnd.R'dam 90,00 89,00
BAM Groep 90,00 89,50
Batenburg 150,00 152,00
Beers 132,50 131,50
Begemann Groep 122,50 119,00 d
Belindo 298,00 298,00
Berkei's Patent 1,04 1,01 '

Blydenst.-Will. 41,00 41,50
Boer De, Kon. 249,50 249,20
BoerDeWinkelb. 68,50 68,50
Borsumy Wehry 65,00 68,00
Boskalis Westm. 26,10 26,10
Boskalis pref. 27,70 27,70
Braat Beheer 33,00 33,00
Breevast 9,80 9,70
Burgman-Heybroek 2700,00 2700,00
Calvé-Delft pref 805,00 805,00
Calvé-Delft eert 1207,00 1200,00
Cindu Intern. 160,00 160,00
Claimindo 290,50 290,50
ContentBeheer 23,40 23,40
CreditLBN 28,20 28,00
Crown v.G. eert. 122,00 127,50
CSM 96,00 96,60
DAF eert 17,90 17,90
Delft Instrum. 25,10 24,60
Desseaux 42,80 43,50
Dorp-Groep ■ 43,50 43,80
Draka Holding 24,60 24,60
Econosto .28,50 29,00
EMBA 225,00 b
Eriks Holding 84,10 83,00
Flexovitlnt. 54,50 58,50
Frans Maas eert. 85,50 e 85,60
FugroMcClelland 38,40 e 38,40
Gamma Holding 109,00 109,80
Gamma pref. 5,90 5,90
Getronics 33,10 33,10
Geveke 36,00 d 35,00
Giessen-deN. 95,50 e97,50
Goudsmit 38,60 38,50
Grolsch 199,00 198,80
GTI-Holding 237,00 237,80
Hagemeyer 142,30 145,00
idem div'9l 140,00
HALTrustB 15,60 15,90
HALTrustUnit 15,60 15,70
HBG 201,00 202,50
HCSTechnology 0,80 o,Boe
Heineken Hold. 142,10 143,00
Hoek'sMach. 241,00 241,50
Hoü.SeaS. 0,42 0,42
Holl.Kloos 450,00 445,00 aHoopEff.bank 7,30 7,30
HunterD.pref. 2,50
IHCCaland 69,00 69,20
Kas-Associatie 33,20 33,30
Kempen & Co 9,30 9,30
Kiene's Suikerw 1020,00 1020,00
KondorWessels 31,80 32,00
KBB 78,00 78,20
Kon.Sphinx 54,00 53,70
Koppelpoort 310,00 310,00
Krasnapolsky 251,00 251,00
Landré&Gl. 49,00 49,90
Macintosh 40,20 40,50
MaxwellPetr. 120,50 122,50
MoearaEnim 1225,00 1235,00
M.EniraOß-cert. 16300,00 16450,00
Moolen Holding 35,70 34,50
MulderBoskoop 60,00
Multihouse 4,50 4,70
Naeff 525,00
NAGRON 60,50 60,30
NIB 597,00 597,00

NBM-Amstelland 9,20 9,20
NEDAP 348,00
NKFHolding 197,00 198,00
Ned.Part.My 55,20 55,00
Ned.Springst 7200,00
Nont 20,80 20,40
Nutricia GB 145,50 145,00
Nutricia VB 156,20 155,40
NutriciaVßdiv92 160,00
N.v.-TenCate 106,00 105,60
Omnium Europe 8,05
OrcoBank eert. 72,00 72,90
OTRA 349,00 349,00
Palthe 59,00 59,00
Philips div.'92 37,80 38,30
PirelliTyre 28,40 28,40e
Polynorm 162,00 162,50
Porcel. Fles .36.00 136,00
Randstad 46,30 46,00
Ravast 26,20 26,20
Reesink 73,70 73.70
Samas Groep 38,80 38.80
Sarakreek 15,40 14.70d
Schuitema 1680.00 1680.00
Schuttersveld 51.00 49,50
Smit Intern. 39.50 40.00
St.Bankiersc. 15.20 15.20
StadRotterdam c 40.10 40,10
TelegraafDe 84,90 86,00 f
Textielgr.Twente 91,00 90,00
Tulip Computers 21.90 23,20
Tw.Kabel Holding 121.00 120,50
Übbink 71.50 71,50
Union 75.70 75.20
Un.Dutch Group 2.90 2,70 a
Vereenigde Glas 510.00 510.00
Verto eert. 34.60 34.40
VolkerStevin 65,00 65.50
Volmac 28.00 28.00
Vredestein 18.00 18.00
VRG-Groep 45,80 45,90
Wegener 64.30 64,50
West Invest F. 16,50 16.50
Westlnv.F.wb 110,00 111.00
WoltersKluwer 296.00 294.00
Wyers 29,60 30,00

Beleggingsinstellingen
ABN AmroAand.F 82,00 83,00
ABN AmroAlbefo 48,80 48.50ABN AmroAmer.F. 70,50 70,50
ABN AmroEur. F. 75,80 75,60
ABN AmroFar EF. 51,50 51,00
ABN AmroLiq.Gf. 163,70 163,70
ABN AmroNeth.F. 88,20 88,70
Aegon Aandelenf. 35,30 35,30
Aegon Spaarplu. 5,10 5,10
ABN Beleg.fonds 65,00 65,10
AldollarßFs 26,30 26,30
Alg.Fondsenbez. 233,00 233,00
AlhanceFund 10,30 10,30
Amro NorthAm.F. 70,60 71,20
Amvabel 78,50 d 78,90
AsianTigersF. 66,40 66,90
Asian Select.F. 61,90 62,00 d
AustroHung.F. 4,75
Bemco RentSel. 55,90 55,90

BeverBelegg. 2,90 2,90
CLN Obl. Div. F. 111,30 111,30
CLNObl.Waardef. 115,00 115,00
Delta Lloyd Inv. 31,10 31,10
DP AmericaGr.F. 32,80 33,50
Dp Energy.Res. 41,00
EGFlnvestm. 130,50 130,50
EMFRentefonds 69,80 69,70
Eng-Holl.Bel.Tl 9,80 9,80
Envir.GrowthF. 48,10 48,00
Esmeraldapart. 34,10 34,20
Eur.Ass. Trust 6,50 6,50 d
EMS GrowthFund 105,90 105,90
EMS IncomeFund 108,10 108,10
EMS Offsh. Fund 105,60 105,60
EOE IndexFnd 335,00 335,00
Euro GrowthFund 50,00 49,70
Euro Spain Fund 7,00
FarEastSel.F. 55,50 55,50
Gim Global 52,50 52.70
Groeigarant 1,51 1,51
Holland Fund 74,40 74,50
Holl. Eur. Fund 50,60 50,40
Holl.ObLFonds 125,70 125,70
Holl. Pac. Fund 95,50 95,50
Holl.Sel.Fonds 85,50 85,90
Innovest 55,50 55,00
Interbonds 508,00 508,00
Intereffekt 500 28,70 28,70
Intereffekt vrt 70,50 70,80
Investa part. 73,70 73,40
ISHimal.Funds 9,50
JadeFonds 147,00 b 147,50 b
JapanFund 20,40 19,80
Jap.lnd.AlphaF. 6400,00
Jap.Sect.Rat.Yen 5208,00
KoreaPac.Tr.s 9,00
Mal.CapitalF.s 7,70
MeesObl.Div.F. 112,50 112,40
Mexico IncomeF. 22,00
MXInt.Ventures 10,50 10,70
Mondibel 78,00 78,00
Nat.Res.Fund 1190,00 1190,00
NedufoA 117,00 b 119,00 b
Nedufoß 119,00 119,00
NMBDutch Fund 45,30 45,50
NMB GeldmarktF. 54,91 54,93
NMB Global Fund 46,70 47,00
NMBObhg.F. 36,70 36,70
NMBSpaard.F. 103,52 103,56
NMBRentegr. F. 119,00 119,00
NMBVast Goed F. 35,50 35,50
NewAsiaFund 5,40
Nomura Warr. F. . ,58 0,50 bObam, Belegg. 254,70 255,00
OAMFRentefonds 12,65 12,80Orange Fund 21,90 22,00
Pac.Dimensions 90,00 90,00
Pac.Prop.SecF. 29,00 29,00Pierson Rente 114,20 114,20
Postb.Aand.f. 50,80 5030Postb.Belegg.f. 56.50 56,60
Postb.Verm.gr.f. 54,60 54,60
Prosp.lnt.HlPs 3,90
Rentalentßel. 152,10 152,10
Rentotaal NV 35,70 35,70
RG America F. 107,50 108,20
RGDivirentF. 49,80 49,80

RG EuropeF. 101,50 101,50
RGFlorente 114,80 114,90
RGPacificF. 93,70 93,40
RG SP Groen 54,60 54,50
RG SP Blauw 51,40 51,40
RG SP Geel 48,40 48,40
RodinProp.J 90,00 90,00
Rolinco cum.p 80,20
Schrod.lnt.Pr.F 29,20 29,30
Sci/Techs 12,50 12,50
SuezLiq.Grf. 182,60 182,60
Technology Fund 19,40 19,40
Tokyo Pac.Hold. 179,00
Trans Eur.Fund 83,40 83,00
Transpac.F.Yen 272,00 268,00
Uni-Invest 17,00 18,70
Unico Inv.Fund 78,80 78,80
UmfondsDM 32,00 32,00
Vaste Waard.Ned 64,40 64,70
Vast Ned 104,00 104,00
VIBNV 54,50 54,50
VSB Mix Fund 51,40 51,50
VSBRente Fonds 104,10 104,10
WBO Intern. 67,50 67,50
Wereldhave NV 111,50 111,50
Yen ValueFund 75,30 75,30
ZOMFloridaF.s 34,10 34,10 b

Parallelmarkt
Alanhen 29.10 29.10
ABF 112.10 112.10
Berghuizer Papier 44.00 43.60
Besouw Van eert. 48.90 49.10
Biogrond Belegg. 11.10 11.10
Comm.Obl.F.l 98.50 d
Comm.Obl.F.2 98.60 d
Comm.Obl.FJ 98.60 d
De DrieElectr. 14.30 14.30
Delta LLDollarf. 64.60 64.80
Delta Lloyd ECU 60.20 60.00
Delta Lloyd Mix 61.00 61.10
Delta LloydRent 54.60 54.60
DeltaLloyd Vast ■ 52.80 52.80
Dico Intern. 86.00 86,00
DOCdata 7.00 6.90
Dutch TakeOv.T. 45.00 45.20
Ehco-KLMKleding 40.50 40.50
E&LBelegg.l 70.60 70.60
E_LBelegg.2 72.60 72.70
E&L Belegg.3 106,80 106.80
E_.LBelegg.4 74.40 74.40
E&LKap.RenteF. 105,50 105,60
FreeRecord Shop 31.30 31,30
GaiaHedgel 102.10 100.80
Geld. Papier c. 69.70 70,00
German CityEst 34,80 34.70
Gouda Vuurvast 71.00 71.50
Groenendijk 45.50 46.00
Grontmij 53.70 54.20
HCA Holding 46.60 46.90
Heivoet Holding 39,00 39.00
Hes Beheer 46.10 44.80
Homburg eert 0.65 0.65 e
Inter/ViewEur. 3.60 3.70
Kunne+Heitz 44.50 44.50
LClComput.Gr. 4,60 4.70
Melle,van nrc 42.50 49.40

Nedcon Groep 58.30 d 58.30
Nedschroef 81.00 81.00
Neways Elec. 6.50 6.50
NewEurHÜsDM 18.00 a 17.50a
NewtronHold. 1.85 1.85
Pan Pac. Winkel 10.80 10.80
PieMedical 5.50 6.30 e
Simac Techniek 14.50 ' 14.90
SligroBeheer 55.30 55.00 d
SuezGr.Fund 53.10 53.10
VHS Onr. Goed 1,10 1.05
Vüenzolnt 32.80 32.80
Welna 288.00 294.00
Wereldhave 4,00
Weweler 46.80 46.80

Wall Street
alhed signal 58V4 59'/e
amer.brands 48% 48%
amer.teLtel 43V4 43%
amococorp . 48'/. 47%
asarcoinc. 26% 26%
bethl. steel 14% 14%
boeing co 44 43%
can.pacific 15'/e 14%
chevron 69^. 68%
chiquita 20/2 20%
chrysler 19% 18%
citicorp 18% IBV4
cons.edison 28 27%
digit.equipm. 46% 46
dupont nemours 54% 54
eastman kodak 39% 39%
exxoncorp 60% 59V.
ford motor 45% 44%
gen. electric 76% 75%
gen. motors 41% 40%
goodyear 72% 71%
hewlett-pack. 80% 79%
int. bus.mach. 90% 90%
int.tel.tel. 64% 64%
kim airlines 20V2 20%
mcdonnell 56% 57Vb
merck co. 145 143%
mobiloil 64% 64%
penn central 22% 23%
Philips 20% 20%
primerica 40% 41%
royal dutch 83% 83
sears roebuck 43% 43%

VREEMD GELD
amerik.dollar 1,785 1,905
austr.dollar 1,34 1,46
belg.frank(loo) 5,32 5,62
canad.dollar 1,490 1,610
deensekroon (100) 27,55 30,05
duitsemark(100) 110,00 114,00
engelse pond 3,16 3,41
finsemark (100) 39,80 42,30
franse frank (100) 31,80 34,55
grieksedr.(lOO) 0,86 1,06
ierse pond 2,85 3,10
it_U__(lo.ooo> 13,80 15,50
jap.yen (10.000) 135,00 141,50
joeg.dm.t/m 100
noorse kroon (100) 27,25 29,75

oostschül.UOO) 15,75 16,25
port.escudodOOj 1,22 1,40
spaanse pes.(100) 1,71 1,87
turkse poii. (100) 0,0250 0,0350
zweedse kr. (100) 29,60 32.10
zwits.fr. (100) 119,75 124,25
Wisselmarkt
amerik.dollar 1,85365-1,85615
antüLgulden 1,0210-1,0510
austr.dollar 1,3992-1,4092 .
belg.frank(lOO) 5,4665-5,4715
canad.dollar 1,55625-1,55875
deense kroon (100) 29,050-29,100
duitse mark(100) 112,4950-112,5450
engelse pond 3,2965-3,3015
franse frank (100) 33330-33,380
gneksedr.(lOO) 0,9100-1,0100
hongk.doüarüOO) 23,6750-23,9250
iersepond 2,9985-3,0085
itaUire(10.000) 14,940-14,990
jap.yen(10.000) 139,375-139,475
nwzeel.doUar(lOO) 99,975-99,985
noorse kroon (100) 28,780-28,830
oostenr.sch.(lOO) 15,9840-15,9940
port. escudos (100) 1,3190-1,3590
spaanse pes.(100) 1,7875-1,7975
sunn.gulden 1,0190-1,0590
zweedsekr.( 100) 31,155-31.205
zwits.frank(loo) 122,570-122,620
e.e.u. 2,3065-2,3115

Index Amsterdam
CBS-koersindex( 1983=100)

algemeen 212,30 213,10
id excl.kon.ohe 206,60 206,60
internationals 216,30 217,60
lokaleondemem. 209,90 210,00
idfinancieel 144.50 144,60
idniet-financ. 272,90 273,10
C_S-herbeleg__igsin_ex (1983=100

algemeen 303,60 304,90
Idexcl.kon.olle 279,50 279,90
internationals 321,00 323,40
lokale ondemem. 284,10 284,40
id financieel 213,30 213,50
id niet-financ. 350,70 351,00
CBS .temnungsindex(1987=100)

algemeen 128,60 128,80
intemation 148,70 148,70
lokaal 125,00 125,20
fuunsteU 126,60 126,50
niet-financ 124,50 124,80
industrie 135,70 136,10
transp/opsl 132,60 132,50

Goud en zilver

Geen notering wegens
sluiting beurs

Dow Jones
t _ . 3336,10Industrie 0302

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k

akzo c mei 140,00 3710 22,00 a 19,50 a
akzo c mei 160.00 442 1.30 1,30
akzo c mei 165.00 251 0,40 0,40
akzo cjul 160.00 233 3,00 4,40
akzo c okt 125,00 3710 37,00 a 38,00 a
akzo pjul 155.00 307 3,30 2,30
dsm cjul 115,00 232 3,50 3,80
dsm cjul 120,00 365 1,40 1,70 a
dsm cjan 115,00 767 6,00 6.30
dsm pjul 115,00 353 3,30 2,60
coc c mei 305,00 357 7.20 b 7.90
coc c mei 310,00 481 3,80 3,90
coc c mei 315.00 398 1.50 a 1.50
coc c mei 320,00 277 0,40 0.50
coc cjun 315,00 393 3.90 4,00
coc cjun 325,00 265 1.50 a 1,10
coc pmei 310,00 345 150 1.60
coc pmei 315.00 226 4,50 4.20
coc papr 320,00 246 10,70 10,80
gist cjul 35,00 254 3,00 3,40
ing cokt 50,00 716 1,80 1,80
mg pokt 50,00 270 2,50 2,40
phü c mei 37,50 290 1,10 1,50
phil c mei 40,00 638 0,30 0,40
phil cjul 35,00 413 3,80 4,30
phü cjul 37,50 711 1,90 2,30
phü cjul 40,00 619 0,80 0,90
phil c okt 40.00 948 1,50 1,90
phil c okt 42,50 332 0,80 0,90
phil cjan 40,00 237 2,00 2,30
phil cjan 42,50 311 1,10 1,30
phü c 093 30,00 1405 10,30 10,60
phil c 094 45,00 1053 3,50 3,60
phil c 096 35,00 1547 9,80 10,10
olie c mei 155,00 428 0,90 1.60
ohe cjul 150,00 405 3,70 5,40
ohe cjul 155,00 752 1,90 2,60
olie cjul 160,00 327 I,ooa 1,30
obe c okt 155,00 328 3,70 4,80
ohe c okt 160,00 271 1,90 2,70
ohe c093 115,00 256 38,90 40,80
ohe pjul 145,00 572 1.40 0,90
ohe pokt 135,00 406 0,80 0,60
ohe p094 145,00 236 7,20 6.20
tops c mei 590,00 234 10,00 14,70
tops c mei 600,00 418 4,00 7,50
tops c mei 610,00 511 1,80 2,90
tops c mei 620,00 230 0,50 1,10
tops pmei 600,00 340 5,30 3,00
unü p mei 185,00 288 1,90 2,20

a=laten g bieden tei-div.
b- bieden h= laten- ei-du.
c ei-claim k gedaan-h
d= ei-dividend l-gedaan-g
e gedaan . bieden .k slotkoers vorige dag

t gedaan " laten sk slotkoers gisteren
4

economie

GOS-staten naar Aziëbank
HONGKONG - De vijf Cen-
traalaziatische leden van het
Gemenebest van Onafhankelijke
Staten (GOS) zijn begin volgen-
de week aanwezig bij de jaarver-
gadering van de Aziatische
Ontwikkelingsbank (ADB). In
Hongkong zijn Kazachstan, Oez-
bekistan, Tadzjikistan, Toerkme-
nistan, en Kirgizië alsmede Azer-
bajdzjan alleen als waarnemers
ter plaatse. Functionarissen van

de bank verwachten evenwel dat
deze GOS-staten het lidmaat-
schap zullen aanvragen.

Het lidmaatschap is nodig om in
aanmerking te komen voor le-
ningen van de ADB. Ook Rus-
land is als waarnemer aanwezig
maar de ADB verwacht niet dat
de grootste GOS-staat interesse
zal tonen voor het lidmaatschap.
Goedkeuring van het lidmaat-

schap van de GOS-staten kan
nog enige tijd duren, zo heeft
vice-president Gunther Schulz
laten weten. „We hebben totaal
geen economische gegevens van
deze landen. Ik heb zelf moeite
hun namen te onthouden, laat
staan dat ik ze op de kaart weet
te vinden. Wé hadden bovendien
problemen contact met hen te
leggen om ze voor de vergade-
ring uit te nodigen."

Belangrijkste agendapunt tij-
dens de driedaagse bijeenkomst
is een verhoging van het kapi-
taal, dat nu 23 miljard bedraagt.
De verhoging is nodig om de
snelle groei in Azië te kunnen
bekostigen. ADB-president Ki-
mimasa Tarumisu heeft vorige
maand al laten weten te mikken
op een verdubbeling van het ka-
pitaal tot ongeveer 48 miljard
dollar. Hiervoor heeft de bank de
goedkeuring nodig van de twee
grootste aandeelhouders, Japan
en de Verenigde Staten. Deze
twee donorlanden hebben elk
16,3 procent.

FNV blijft voorstander
van overlegeconomie

UTRECHT - De vakcentrale FNV
blijft voor een economie waarin
overleg tussen werkgevers, werkne-
mers en overheid over het sociaal-
economisch beleid centraal staat.
Ze wil ook een brede vakbeweging
blijven die zich met meer zaken be-
zighoudt dan alleen met de lonen.
Dit staat in een discussienota over
de overlegeconomie voor het FNV-
congres op 12 mei in Rotterdam.

Aanleiding voor de nota vormen de
veranderingen in het 'overlegkli-
maat' van de laatste jaren. Enerzijds
wil de overheid meer afstand ne-
men van belangengroeperingen,
terwijl ze diezelfde groeperingen
aan de anderekant meer wil betrek-
ken bij het ontwikkelen en uitvoe-
ren van haar beleid omdat ze be-
paalde taken zelf niet goed meer
aan kan. Bovendien zal een steeds

groter deel van het sociaal-econo-
misch beleid op Europees niveau
worden 'gemaakt.

De FNV kiest in de nota voor het in
Noordwest-Europa gangbare mo-
del, waarin de sociale partners sys-
tematisch worden betrokken bij het
sociaal-economisch beleid en waar-
in de werknemers medezeggen-
schap hebben. Dit betekent overi-
gens niet dat ze afstand doet van
andere middelen als acties, demon-
straties en politieke lobby om haar
doeleinden te bereikenvMaar ze wil
het machtsmiddel van de collectie-
ve actie niet gebruiken als 'wille-
keurig in te zetten alternatief voor
overleg. Voor wat de contacten met
politieke partijen betreft kiest ze
voor een 'zakelijke opstelling.
Volgens de FNV is de doeltreffend-
heid van het overheidsbeleid ge-
diend met combinaties van wetge-
ving en zelfregulering door sociale
partners. De nota suggereert in dit
verband experimenten met nieuwe
combinaties van wetgeving en het
verlenen van algemene geldigheid
aan centrale afspraken tussen werk-
gevers en werknemers.
De FNV wil ook blijven deelnemen
aan de diverse advies- en overlegor-
ganen. Voorwaarde daarbij is dat
inzet en resultaat herkenbaar moe-
ten zijn. Het FNV-beleid in bestu-
rings- en uitvoeringsorganen zal
moeten aansluiten bij haar cao-
beleid.

munt

P&C
De P&C Groep (Peek & Clop-
penburg, Mac & Maggie en
Somebody) heeft in het per
eind januari afgesloten boek-
jaar 1991/92 een nettowinst
behaald van f 16,4 miljoen te-
gen f 13,4 miljoen in het voor-
gaande boekjaar. De omzet
steeg met bijna tien procent tot
f 468 miljoen.

Handdruk
Nicholas J. Nicholas, de in fe-
bruari opgestapte topman van
het Amerikaanse mediacon-
cern Time Warner, krijgt 15,7
miljoen dollar aan contanten
van zijn bedrijf plus aandelen-
opties die bij uitoefening een
winstvan 8,5 miljoen dollar op-
leveren. In totaal kan hij dus
omgerekend f 45 miljoen incas-
seren.

Shell Oil
Shell Oil, de Amerikaanse tak
van Koninklijke/Shell Groep,
heeft in het eerste kwartaal van
dit jaar êen winst behaald van
194 miljoen dollar tegenover
een winst van 125 miljoen dol-
lar in het eerste kwartaal van
vorig jaar. De omzet vermin-
derde van 5,7 miljard tot vijf
miljard dollar. Bijzondere ba-
ten van 87 miljoen dollar krik-
ten de kwartaalwinst fors op,
waardoor de negatieve gevol-
gen van ongunstige marktom-
standigheden ruimschoots te-
niet werden gedaan.

Nachttrein
alternatief

voor vliegtuig
HOOFDDORP - Betere samenwer-
king tussen Europese spoorwegbe-
drijven zou het mogelijk maken
meer gebruik te maken van nacht-
treinen als alternatiefvoor het vlieg-
tuig. Dat zegt C.J. van Schaik,
manager bij DHL World Wide Ex-
press, een van de grootste koeriers-
bedrijventer wereld. DHL heeft een
geslaagde proef genomen met een
trein die 's nachts van Parijs naar
het Europese sorteercentrum in
Brussel reed.

Auto's
Het Amerikaanse automobiel-
concern Ford onderhandelt
over de bouw van auto's voor
de Japanse branchegenoot
Mazda in Europa. Daarvoor
wordt mogelijk de Ford-fabriek
in het Duitse Saarlouis ge-
bruikt. Ford heeft een belang
van 25 procent in Mazda en ver-
wierf onlangs een deelneming
van vijftig procent in een fa-
briek van Mazda in de Verenig-
de Staten.
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STAATSWAARBORG
VOLSTREKT BANKGEHEIM
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Staatswaarborg
Officieel agentschap

IVO CONINGS
Rijksweg 380, Maasmechelen

Tel. 09-3211761869
ons kantoor isop zaterdagmorgen geopend.

(ADVERTENTIE)

Voorbeelden:
Kortlopende deposito's vanaf DM 10.000 of zonder
koersrisico in Hfl. tegen maximale rente.
Alle geldbeleggingen worden zeer discreet behandeld.
Onze wisselkoers op 30-4-1992: ’ 112,65 = DM 100,-

VOLKSBANK HERZOGENRATH EG
- De solide basis voor alle geldzaken-
Vestigingen te:
Herzogenrath, Bicherouxstr. 12-16, tel. 09-49-2406/801220
Merkstein, Asternstr. la, tel. 09-49-2406/61342 + 65696
Übach, Maastrichter Str. 3, tel. 09-49-2451/41313 + 41056
Marienberg, Marienstr. 18, tel. 09-49-2451/43463



Diversen
Honda Prelude 2.0 EX nw. type '89 1e eig. ’ 24.500,-; Pre-
lude EX '84/87 va. ’ 8.750,-; Aerodeck 2.0 EX '88 1e eig.

’ 19.500,-; Accord 2.0 '87/88 va. ’ 12.500,-; Accord EX
aut '84 ’ 6.750,-; Jazz 1.2 '85 ’ 7.950,-; Mazda 626 GLX
2.0 combi aut '89 1e eig. ’ 21.000,-; 626 GLX Hatchback
'88/90 va. ’ 14.000,-; 626 GLX D '88/89 va. ’ 13.750,-;
323 GLX '85/87 va. ’ 6.500,-; Nissan Bluebird 2.0 GLD

combi '86’ 11.750,-; Bluebird 1.8 GL '88/89 va. ’ 12.000,-
Silvia Turbo '86 ’ 11.500,-;Micra '87 1e eig. / 8.000,-;

Sunny combi D '86 ’ 6.500,-; Toyota Supra 3.0i '88 1e eig.

’ 33.500,-; Celica '84 ’ 6.750,-; Camry aut. '84/88 va

’ 5.000,-; Corolla coupé '83 ’ 3.250,-; Mitsubishi Galant
GL Hatchback '89/90 1e eig. ’ 18.750,-; Galant GLX turbo
D '90 1e eig. ’ 21.000,-; Galant GL Sedan '88 ’ 16.500,-;

Starion turbo '83 ’ 7.500,-; Saporro GLX '83’ 6.750,-;
Lancer GLX '84 ’ 5.500,-; Suzuki Allo GL '88 ’ 8.750,-;

Hyundai Stellar '85 ’ 4.500,-; Opel Omega 2.4iCD '90 1e
eig. ’ 25.750,-; Omega 1.8/2.0i/2.0 Gü aut. '87/90 va.

’ 12.500,-; Veetra 1.8 GL Hatchback '89 1e eig. ’ 22.750,-
Kadett 1.7 D combi '89 ’ 18.750,-; Kadett 1.3 S combi '88

’ 14.500,-; Kadett 1.2/1.3/1.6/1 6D '84/90 va. ’ 4.500,-;
Corsa '84/88 va. ’ 6.500,-; Ascona 1.8 '83/89 va.

’ 4.000,-; Senator 3.0 '83 ’ 7.500,-; Ford Scorpio 2.4 Gü/
2.9 Gü '89/88 1e eig. va. ’ 16.750,-; Scorpio 2.0i'86/90
va. ’ 11.500,-; Siërra 2.3 DL combi '89 1e eig. ’ 19.500,-;
Siërra 1.6/1.8/2.0i'84/90 va. ’ 6.000,-; Escort 1.3/1.4/1.6/
1.6D'81/89 va. ’ 2.750,-; Escort KR 3i '85 ’ 9.750,-; Orion

D '86 ’ 8.750,-; VW Passat 1.8 CL '88/89 1e eig. va.

’ 13.750,-; Golf GTd '85 ’ 12.500,-; Golf CLd '85/89 va.

’ 9.000,-, Golf 1.3/1.8 '84/90 va. ’ 8.750,-; Polo Fox 1.3 i
90 1e eig. ’ 14.500,-; Jetta '81/86 va. ’ 2.250,-; Audi 80 S
'88/89 1e eig. va. ’ 19.500,-; 80 Turbo D '88 ’ 22.500,-;
100 cc '86 ’ 11.500,-; BMW 316/320 '84/89 va. ’ 8.750,-;

525E/524 TD '84 va. ’ 7.000,-; Mercedes 230 TE combi '88
1e eig. ’ 43.500,-; 200 D '82 ’ 8.250,-; 280E'83 ’ 9.500,-;
Peugeot 405 SR turbo D '89 1e eig. ’ 22.750,-; 405 GRD

combi '89 1e eig. ’ 21.750,-; 405 GR '88/90 va. ’ 16.000,-;
205KR '85/89 va. ’ 7.000,-; Citroen AX I.OE '88 1e eig.

’ 9.750,-; BK 1.4/1.6/1.9D/Break '84/89 va. ’ 4.000,-; BK
Turbo D '88 1e eig. ’ 17.750,-; Visa '85/87 va. / 4.250,-;

CX Turbo '86’ 11.000,-; CX GTi '84 ’ 7.500,-; Rover 2000
'84 ’ 3.750,-; Renault 25 TX '88/90 1e eig. va. ’ 14.750,-;
25 TS '88 1e eig. ’ 12.500,-; 25 V6aut. '89 1e eig. 50.000
km. ’ 29.750,-; 19 GTX '89 20.000 km. ’ 17.750,-; 21 GTS

Nevada '88 1e eig. ’ 16.500,-; 21 TS/GTL '87/89 va.

’ 9.000,-; Volvo 240 DL combi '88 1e eig. ’ 22.000,-; 440
GL '88 1e eig. ’ 17.500,-; 480 Sport '87 ’ 20.750,-; 740
GLE 85/88 va. ’ 10.000,-; 240 GL '82/85 va. ’ 3.750,-;

360 GLT '83/85 va. ’ 5.500,-; Alfa Romeo 75 1.8 '87

’ 12.750,-; 33 1.5 '87 ’ 9.000,-; Sprint '85 a.nw. ’ 8.500,-;
Lancia Thema i.e. '87 ’ 12.500,-; Ypsilon '86 ’ 8.250,-;

Fiat Tipo i.e. '90 1e eig. ’ 17.500,-; Panda/Uno '86/89 va.
’4.750,-; Regatta '85 va. ’4.000,-; Lada Samara 1.3 '88

1e eig. ’ 7.500,-; Skoda 105L'87 ’3.500,-; Daihatsu
Rocky Softtop '86’ 17.500,-; Pontiac Grand AM '88

’ 23.750,-; Plusm. 30 goedkope inruilauto's va. ’ 250,-.
Direkte financ. en leasing mogelijk.

Han van St. Maartensdijk.
Trichterweg 109, Brunssum. 045 - 22 90 80.

Te k. FIAT 127, 78, ’950,-;
Mitsubishi Colt, 79,
’1.150,-; Renault 4 F6, be-
stel., '83 ’ 1.350,-; Matra M
530, 71, restauratie

’ 2.500,-. Tel. 045-258855.
Autohandel De ANJELIER
heeft voor u met 3 maanden
garantie: Mazda 323 '83;
Audi C D autom. '83; Nissan
Sunny diesel, bwj. '87; Dat-
sun Cherry diesel bwj. '86;
Ford Escort 1.3 L bwj. '83;
Volvo 343 autom, '80; Toyo-
ta Celica 2.0 autom bwj. '82;
Alfa Giulietta 2.0 bwj. '82;
Fiat Ritmo '87; Toyota Celi-
ca 16 ST bwj. '82; Opel Ka-
dett bwj. '81; Kadett 1200
83; Ford Escort autom bwj.
'83 en Escort bwj. 81; Ford
Escort Van grijs kent., gas,
83; Opel Rekord 2.0 L bwj.
83 Honda Accord bwj. '81;
Samba bwj. '82; Mazda 323
bwj. '81. Inruil-financiering
mog. Anjelierstr. 123aHeer-
lerheide. 045-231448.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te koop gevr. AUTO'S alle
bwj. met of zonder APK.
Tel. 045-420572.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Schamerweg
3, Maastricht. 043-634978.
OPEL Kadett 79 ’950,-;
Rekord 2.0 79 ’1.250,-;
Mazda 626 '80 ’1.250.-.
alles APK. 04499-3398.
Seat Ibiza 1.5 GLX demo '91
Seat Ibiza 1.2 GL '88; Seat
Ibiza 1.2 GL 5-drs. '87; Seat
Ibiza 1.2 XL '91; Citroen BK
14, '87; Lada 2104 Combi
1.3 '86; Ford Escort 1.6 D
'86; BMW 520 autom., '86;
Opel Kadett 1.3 S '85;
Hyundai Pony 1.5 GL '88;
VW Golf 1.3 '88; Mazda 121
1.3 Cabriotop '90. Autobedr.
CHIARADIA Seat en Citroen
Dealer, Trichterweg 122,
Brunssum. Tel. 045-212843
Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te Klim-
men. Tel. 04405-2896.

Bedrijfswagens
Mazda E 1600 benz. motor
2.0, '83 APK '93. ’3.250,-.
Inr. gar. mog. 045-244947.
Te koop SPUKSTAAL win-
kelwagen, lengte 5,5 m. Tel.
04704-3274 na 14.00 uur.
Fiat DUCATO diesel, 5-'9O,
68.000 km., ’ 17.000,- excl.
Tel. 04906-1387.
ISUZU diesel bestel IC-87,
wit, lang, 70.000 km.,

’ 9.950,-. Tel. 04906-1387.
MAZDA 323 diesel station,
grijs kent, 12-'B7, wit,

’ 9.950.-. Tel. 04906-1387.
PEUGEOT J5. diesel, 5-'BB,
rood, 80.000 km. ’ 14.950,-.
Tel. 04906-1387.
VW TRANSPORTER Piek-
Up turbo-diesel, dubb. cabi-
ne. 5-'BB, ’ 13.500,-.
Tel. 04906-1387.
VW GOLF turbo diesel 8-'B9
grijs kent. wit, ’ 16.950,-.
Tel. 04906-1387.
VW PASSAT diesel stakxi,
grijs kent. 6-'BB, wit,

’ 11.950,-. Tel. 04906-1387
CITROEN BK 19 diesel,
grijs kent., 8-'B6, grijsmet.,
90.000 km., ’7.950,-. Tel.
04906-1387.
Ford SIËRRA diesel station,
7-'B9, gnjs kent., ’ 12.950,-.
Tel. 04906-1387.
VW TRANSPORTER 2.0,
9-'B7, 60.000 km.

’ 11.950,-. Tel. 04906-1387
Renault TRAFIC TlOOO, 5-
-88, hoog-laag, 45.000 km.

’ 14.500,-. Tel. 04906-1387
VW TRANSPORTER diesel,
8-'B6, wit, 60.000 km.
’9.950,-. 04906-1387.

Ford TRANSIT, 8-'B7,
110.000 km., ’11.950,-.
Tel. 04906-1387.
Ford TRANSIT diesel, lang,
hoog, 8-'B9. blauw,

’ 17.950,-. Tel. 04906-1387
Opel OMEGA diesel station,
grijs kent., 5-'BB, wit,

’ 14.950,-. Tel. 04906-1387

Sloopauto's
RAPIE Stiba lid vraagt loop-
sloop- en schadeauto's, met
vrijwaringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. Tel. 045-423423.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Korter. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen Joep
Wolters. Tel. 045-411480.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924

Aanhangwagens
AANHANGWAGENS en alle
losse onderdelen. Jo Knops,
Rijksweg-Zuid 195, Sittard.
Tel. 046-512718.
Te k. AANHANGWAGEN-
TJE md. deksel en zeil. Tel.
045-325009 na 17.00 uur.
Te koop AANHANGWAGEN
’300,-. Tel. 045-258415.
Te k. AUTOAMBULANCE,
merk Anssems, bwj. '89.
Tel. 04920-49140.

Auto onderdelen en accessoires

Blaupunkt auto-hifi
autoradio's - antidiefstalsledes - versterkers -

equalizers - pasklare luidsprekers voor elk type auto -
CD-spelers - inbouwsets etc.

Tevens verzorgen wij voor u de inbouw!!!

JC^RP B.V.

In de Cramer 31, Heerlen.
Tel. 045-716951

Div. sportvelgen OPEL oa.
ATS 7x13 Tev. RS 2000 orig
v. Ford. Hunnecum 38-Nuth
LM-VELGEN 15 inch (RH)
en 195/50R 15 , pr. ’650,-.
Tel.

Te k. 4 SEMTERIT 175x14,
plusminus 90%, ’ 275,-.
Tel. 04760-71476.
15 inch sportvlgn, ATS met
195x50x15. OPEL en VW.

’ 600,-. $45-726673.

Te koop LM-VELGEN 14-
-inch met 205 banden, voor
Mercedes, pr. ’650,-. Tel.
045-461757.

Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Motoren en scooters
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presenteert op
Zaterdag 2 mei

BMW
Motor-festival

Maak eens een proefrit op een van
DE VOLGENDE BMW-MOTOREN:

KllOO LT
K7SRT

R 100 R "Roadster"
R 100 GS

VERDER STAAN IN ONZE VERNIEUWDE SHOWROOM
de nieuwste modellen van:

BMW - DUCATI - HONDA -
SUZUKI - YAMAHA

Tevens veel mooie OCCASIONS met BOVAG garantie.

MOTO-SHOP GULPEN BV
Rijksweg 59, Gulpen. Tel. 04450-2451/2429 werkpl.

Te k. HONDA CBX 550 F2,
bwj. '85, pr. ’5.200,-. Tel.
045-323605.
Te k. HONDA Shadow VT
1100 en Yamaha Rakjian
YX 600. Tel. 045-229249.
LAVERDA 1000 3C 74; La-
verda 750 S '71; Laverda
750 SF '73; Motoguzzi V 7
sport '72; Benelli Tornado
650 '72; Ducati 350 Desmo
73; Honda 650 Night Hawk
'85. Amstenraderweg 81A
en B, Hoensbroek.
Te koop YAMAHA 125 Off
the Road, bwj. '89, i.z.g.st.,
pr. ’2.200,-. Tel. 045-
-311764, na 19.00 uur.
KAWASAKI 6 PZ 400, bwj.
'87, in nw.st., vr.pr. ’ 5.750,-
Tilburgstr. 3, Heerlen.
Te k. HONDA CBR 1000F,
bwj. '89, nw.model, plm.
16.000 km, wit/rood, i.st.v.
nw., vr.pr. ’ 15.500,-. TeL
04454-5441.
Te koop YAMAHA TR-1,
6-'B6, 23.000 km, met kuip
en koffers, ’8.350,-. Tel.
045-232001.
Te k. YAMAHA XVZ 1300
Ventur, bwj. '90, 8.000 km,
zeer mooi, auto inruil mog.,

’ 22.000,-. Tel. 046-525386
KAWA ZX 10 Ninja '89,
zwart, 4.500 km, i.z.g.st., vr.
pr. ’ 15.500,-. Inr. mog. Tel.
04406-16553.
SUZUKI Chopper GN 400,
'82, vr.pr. ’2.750,-. Tel.
045-319328.
Te k. HONDA VFR 750 F,
rood, bwj. 6-'9l, ’19.250,-.
Tel. 04451-1328.
Honda TRANSALP XRV,
10-'BB, weg. omst. Hamer-
str. 12, Trintelen Eys. Tel.
04451-1509.
Te koop MONTESA 348 met
duozit, i.g.st., tegen redelijke
prijs. Tel. 04493-2299.
Te k. SUZUKI GSX 1100,
bwj.'Bo, i.z.g.st., pr.n.o.t.k.
Tel. 045-242209
JAWA 350 cc '91; Honda CB
250 T 78; Honda CR 250
RF. perf.st. Hunnecum-Nuth
SUZUKI GS 850, '84, vr.pr.
’5.450,-. TeL 045-741957
of 045-213149.
Te k. KAWASAKI GPZ 750,
bwj. '83. Op de Dries 55,
Berg en Terblijt. Telefoon
04406-42688.
Te k. HONDA VF 750, okt.
'85, zeer goede staat! pr.no.
t.k. Tel. 045-421586.
Motor HONDA bwj. 1977,
type CB 400 F te ruil voor
VW bus. Tel. 046-740927.
Te k. CROSSER CR 500
Pro-ünk, bwj. '85, nwe.
bnd. ketting, tandw. zuiger
etc, ’ 1.250.-. 045-229394.
HONDA CR 500 met kent.,
bwj. mei'9l; Yamaha TT 600
juli '90. Tel. 045-410704.
Te koop HONDA Rebel 250
CMX shopper, mv. 1990,
4300 mijl, als nieuw, vr.pr.

’ 5.900,-. Tel. 045-441503.
Te k. HONDA CB 250, bwj.
'81, i^.g.st., krast. 42.000,
vaste pr. ’2.250,-. Tel.
045-729717.
Te koop YAMAHA KT 550,
bwj. '85, zwart, koopje, vr.pr.

’ 3.000,-. Tel. 046-336324.
KTM 400, Tweetakt Enduro,
kenteken, ’1.850,-. Tel.
045-711493.
Te k. YAMAHA SR 250 cc,
shopper, bwj, '84, 12.000
km., i.g.st. Tel. 04409-3403.
Te koop HONDA VFR 750F,
rood, bwj. '91. Tel. 045-
-462159.
HONDA CBX 550 F, DOHC
16v, met vot.kuip, i.z.g.st.
Op deKnip 10, Kerkrade.

(Bromfietsen
Bromfietsverzekering,
GOEDKOOP! v.a. ’61,-.
Meijs. 045-317982-323945
Te koop HONDA NSR 50, z.
g.a.nw., ’2.500,-. Tel. 045-
-422439.
Te koop HONDA MT 5,

’ 775,-; Racefiets middel-
maat Peugeot 12 versn.,

’ 350,-. Tel. 045-230807.
Reserveer tijdig uw COM-
MUNIEFIETSJE (financ.
mog.) Rens Janssen, tel.
045-211486.
GIANT, fiets van het jaar
Cadex nr. 3, uit voorraad le-
verbaar, finan. mog. Rens
Janssen, tel. 045-211486.
LET OP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
WA bromf. verz. v.a. 1 mei
snort, ’99,-, autom. ’144,-
-versn. ’444,-. W. Rekers
Tweewielers, Rumpenerstr.
40A, Brunssum.
Te k. VESPA Ciao, i.z.g.st.,
vr.pr. ’395,-. 045-216932
Laagstr. 32, Hoensbroek.
Te koop Vespa CIAO met
sterwielen, IV_ jr. oud, in
nieuw staat. Heerenweg 92,
Heksenberg/Hrl.
Te k. witte OMAFIETS. Vr.pr

’ 150,-. Tel. 045-315813.
Te k. VESPA Ciao met ster-
wielen, bwj.'9o, ’850,-. Tel.
045-220117
Te k. gevr. loop- en sloop
Vespa CIAO. Tel. 04493-
-1552.
Te k. RACEFIETS, afgem.
met Campagnolo s. ree., i.z.
g.st. Tel. 045-421771.
Te koop VESPA Ciao, bwj.
'89, met sterwielen, ’675,-.
Tel. 045-315825.
Te k. Vespa CIAO i.z.g.st.
vr.pr. ’ 375,-. 045-213950.
Te koop VESPA Ciao, bwj.
'89, roodmet, sterw., z.g.a.
nw. Tel. 04492-4042.. Te koop VESPA Ciao, bwj.
'91, met sterwielen, i.z.g.st.,

’ 925,-. Tel. 045-326961.
Union HERENFIETS, 3-
versn. z.g.a.nw. plusm. 2 jr.
oud, ’425,-. 04760-71476.
Te koop VESPA Ciao bwj.
'91, als nieuw. Tel. 045-
-321231.
Weg. mil. dienst HONDA MT
5 digitale cockpit, spec. uit-
bouw, bwj. '88, mr. mountain
bike mog. Tel. 045-226773.
Te koop VESPA Ciao met
sterwielen, plm. 300 km. ge-
reden, ’ 750,-. 045-720810.
Te k. Vespa CIAO bwj. '89,
en crossfiets, allebei i.z.g.st.
Tel. 045-227287.
Te k. HONDA MT-5, i.z.g.st.
pr.n.o.t.k., bwj. '85. Tel. 045-
-455970.
Te koop PUCH Maxi, bwj.
'90 i.z.g.st. Te1.04451-1946
Koopje! PUCH Maxi met
sterwielen. Vignonstr. 32,
Heerlen-Meezenbroek.
Te koop SNORBROMMER
Vespa Ciao, i.z.g.st., parie-
moer, met rekening, bwj. '89

’ 750,-. Tel. 045-317396.
Te k. ZÜNDAPP KS 50, in
prima staat, alle extra's, pr.
n.o.tk. of inruil mountainbi-
ke. Tel. 045-270325.
Te koop prachtige DAMES-
FIETS, pr.n.o.tk. Tel. 045-
-421102.
Te koop gele SUZUKI TS
50X bwj. '87, ’1.100,-. Tel.
045-270047.
Te koop PINARELLO Trevi-
so 60 cm, afm. Camp., nw.
pr. ’4.950,-. Nu ’1.600,-.
Tel. 045-718199.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Vakantie en Rekreatie

Caravans/Tenten

Adria Caravan verhuur
bij de landelijke organisatie met 31 officiële Adria dealers

Prijzen v.a. ’ 350,- per week
Aan het eind van het seizoen worden de huurcaravans ver-
kocht. Huurders hebben eerste keus en spec. kondities!
Indien u niets voelt voor huren of het aanschaffen van een
huurcaravan, kies dan uit de omvangrijke, snel leverbare
serie nieuwe Adria's in de showroom van de regionale
Adria dealer. U vindt hem in de Gouden Gids of via Adria
Caravan Promotie Nederland: 078-180100.

Nieuw in Limburg
Roadmaster vouwwagens

Showroom open ma. t/m vr. 8.00-17.00; za. 9.00-13.00 uur
JATHÉ, Emmaplein 5 Tegelen, 077-735735.

4 Pers. CARAVAN Bürstner,
met dubb. glas en voortent,

’ 2.800,-. Tel. 045-723680

Excl. KIP caravan Grey-Line
65 TLB, vele extra's: voort.,
'88, dub.-asser 046-751119'-

CHATEAU EN HOMECAR
Ralon caravans

verkoop, verhuur, reparatie,
onderhoud en taxatie met
persoonlijke service voor

meer kwaliteit bekijk,
vergelijk en kom dan even

bij ons voorbij
Brommelen 58 A, Geulle.

Tel. 043-645079.
CHATEAU Caravan. Het
klinkt Frans, maar het ie o zo
Nederlands. Dealerinfo:
04958-92899.
Uw vakantie begint bij BAR-
TELS Caravaning Import.
Wij openen de deur van on-
ze nieuwe winkel, en dat
merkt U. Alko-stab. of SSK-
kop. van ’575,- nu ’460,-;
TV-antenne van ’ 107,- nu
’65,-; Aerotex 2V_ mtr.
breed van ’34,50 nu

’ 29,50; Tenten Dorema/
Brands/lsabella/Mehler; Plm.
5.000 caravan accessoires
voor lage prijzen. Bartels
Caravaning, Hommerterweg
256, Amstenrade/Hoens-
broek. Do. koopavond.
Uw vakantie begint bij
BARTELS Caravanning
Import, Limburgs grootste
ANWB Bondsverhuurder
van tourcaravans, vanaf
’325,- p/wk., mcl. verz. en
voortent. In onze shop plm.
5.000 caravan accessoires.
Bartels Carayanning Import,
Hommerterweg 256,
Amstenrade/Hoensbroek.
04492-1870. Do koopavond
Uw vakantie begint bij BAR-
TELS Caravaning Import.
Licht gewicht Caravelair ca-
ravans, 4m opbouw mcl.
koelkast vanaf 475 kg. Bar-
tels Caravaning Importeur
van LMC Munsterland/ Spri-
te/Predom en Caravelair
Tev. plm. 60 inruil vouww.
en tourcaravans voorradig.
Het adres voor onderhoud
en reparatie. Werkplaats
met gespecialiseerde appa-
ratuur o.a. remmentestbank
enz. Schade herstel aan alle
merken. Caravan accessoi-
res shop met plm. 5.000 ar-
tikelen. Bartels Caravaning
Import. Hommerterweg 256,
Amstenrade Hoensbroek.
04492-1870. Do koopavond
Te k. TOERCARAVAN m.
vaste voort. Te bevr.
Camping mooi Bemelen te
Bemelen. Tel. 04407-1321.
Te k. ADRIA 410 luxe, toilet-
ruimte, ijsk. voort., reserve-
wiel, Lz.g.st. 04492-3305.
4-5-pers. TOURCARAVAN,
merk Constructam Coral 1, i.
z.g.st. met koelk. kachel,
voort. nwe. luifel en banden,
’3.750,-. 045-313922.
Te koop VOUWWAGEN
Grap Paradiso mcl. voortent,
bwj. '86, met div. ace., pr.n.
o.t.k. Tel. 045-416200.
Te k. VOUWWAGEN André
Jamet. bwj. 78. Vr.pr.

’ 500,-Tel. 045-315813.
3-pers. ADRIA bwj. '82, mcl.
voort., kachel, evt. koeling,
vr.pr. ’ 3.750,-. Grotestraat
15, Landgraaf, 045-317031.
Te k. HOBBY 520 L, 1975, i.
z.g.st. nwe kussens, nwe
wintertent, koelkast, chem.
toilet en ringverw., vr.pr.

’ 3.250,-. Tel. 045-314373.
KAMPEERDERS opgelet!
Van Jamet vouwwagens tot
luxe bungalowtenten. Van
Asbak tot Zakmes, enz. enz.
Alles onder 1 dak. De leve-
rancier van kampeerplezier
met uiteraard eigen atelier!
Nergens beter, nergens
goedkoper! Natuurlijk weer:
camping en recreatie Hans
Stassar, Heisterberg 78,
Hoensbroek. Tel. 045-
-224200. Ook Uw leverancier
van Kampeerplezier!
Te koop CARAVAN m. Spri-
te type 400 bwj. 1977,

’ 1.250,-. Tel. 046-740927.
ADRIA 405 '85, voort, plus
luifel, rondzit, toiletruimte en
verwarming, ’ 8.750,-. Tel.
045-750497.
Te k. IFA 350L, bwj. '86 met
koelk., kachel en luifel,

’ 4.950,-. Schepenstr. 26,
Geulle. 043-649812.
ATTENTIE Attentie. U weet
niet wat U mist en krijgt er
spijt van als U een carvan
koopt of nog moet kopen
zonder de alom bekende
Wilk en Beyerland caravans
op hun uitstraling-kwaliteit-
perfecte bouwwijze en di-
verse indelingen te hebben
gezien en beoordeeld. Di-
verse gebruikte caravans en
vouwwagens, een uitgebrei-
de vernieuwde onderdelen
en ace.shop, verhuur en re-
paratie. (Zeg niet nadien
hadden we maar). Sla niet
de plank mis, en laat U uit-
gebreid en deskundig voor-
lichten bij de echte vakhan-
del. De Olde Caravan b.v.,
Dr. Nolenslaan 141, md.park
nrd. Sittard. Tel. 046-
-513634. Dond. koopavond.

Te k. OLDTIMER caravan
Kip 1000, bwj. '64, iets a-
parts, ’ 899,-. 045-224045.
CARAVAN Constructam
Coral, veel extra's: voortent,
luifel, toilettent,, res.wiel,
gasfles, nw. banden, rol-
gord. en ijsk., ’2.750,-. I.g.
st. Tel. 04451-1755.
Te k. BÜRSTNER 500, 1989
toiletruimte, voortent, rondzit
Tel. 04498-54390.

Te huur CARAVANSTAL-
LING in Heerlen, overdekt
’400,-, buiten ’200,-. 045-
-212146.
Vouwwagens en Caravans
bij RIDDERBEKS! Kom
eens kijken in Koningsbosch
Prinsenb. 180, 04743-2213.
Te k. BÜRSTNER 440 City,
bwj. '85, eind keuken, badr.
voort. Tel. 04498-54664.
Te k. HOBBY Class. 460,
bwj. '91, badr. vaste w.e.
Tel. 04498-54664.
Te k. VOUWWAGEN, Erka,
Miki 330, 1e eig., geremd,
reservew., extra's, i.z.g.st.,
pr. ’ 1.990,-. 045-320025.
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Heerlen - Huisbergerstraat/hoek Schelsberg - tel. 045-723500
*^MMMM\\mMMW aUtOCGntrUm Kerkrade - Langheckweg 32-40 - tel. 045-452570

Utrecht
Utrechtse Heuvelrug, te
huur STACARAVAN met
douche, gashaard etc, van
10-6 t/m 1-7. Tel. 03417-
-60292.

Gelderland
VELUWE, te h. zomerhuis-
jes, nog vrij in juli en va. 15
augustus. Tel. 03412-51430
Te huur EENGEZINSWO-
NING voor de vakantieperi-
ode van 6 t/m 27 juli in Heer-
de, plm. 4 pers. Tel. 05782-
-2010.

Zeilen/Boten
Te k. stalen KAJUITBOOT,
40 pk b.b.-motor, 6.00x1.75
m, pr. ’ 4.500,-. Thornsestr.
11, Landgraaf. 045-326457.
HOUTEN speedboot, I. 4.20
m. br.1.60 m., zeer mooi,
met de hand gemaakt, vr.pr.

’ 2.000,-. Tel. 043 -638606
Rubber SPEEDBOOT 3.40
m. met nwe. 30 Pk. Yamaha
b.b., nw. trailer geh. compl.

’ 4.500,-. Tel. 045-420669.

Friesland
Te huur CARAVAN, alles in-
begrepen, te Oudwoude

’ 250,- p.wk. 01899-26641.
Campers

Te huur nieuwe LAIKA-
CAMPERS Beßo-Reisemo-
bile. Tel. 0949/2406/62414.
Camper B MERCEDES 206
D, bwj. '78, ’2.500,-. APK
'93, tel. 045-723664
Te h. 4-6 pers. nieuwe
KAMPEERAUTO'S va.

’ 725,- p.w. Hoogseizoen
nog enkele weken vrij. 045-
-216476 b.g.g. 04492-3311.
Te koop VW CAMPER LT
35 diesel, bwj. 78, opbouw,
4-5 pers., prijs ’15.500,-.
Tel. 04459-1469.
Allvan campers verhuur 2 tot
5-pers. (safari) ook nog
HOOGSEIZOEN. Tel.
04709-85133/82761. .
VW CAMPINGBUS uit
Westfalia opgeb. dubb. begl.
ijsk. voort, en 60-dgn. kaart,
APK 4-93, vr.pr. ’4.500,-.
Asterstr. 5, Valkenburg.

België
Te koop

Ardennen
Barvaux, ruim chalet, gemeubileerd, 3 slaapkamers.

Opp.: 10 are en 3 percelen van elk 10 are
met bouwvergunning.

Tel. 09.32.59509125 of 09.32.59704115 (na 19.00 uur).
Te koop in recreatiepark te
Lanaken, VAKANTIEHUIS-
JE voor 4 pers., ideaal voor
doe-het-zelv. 043-434146.

Frankrijk
EVIAN 4-pers app. balkon
op Zuiden, met uitz. over het
meer v Geneve 045-711386
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Duitsland
te h. 4-pers. VAKANTIE-
WONING in Sauerland, plm.
3 uur rijden van Z.-Limburg.
Tel. 0949-27526234.

Luxemburg
LUXEMBURG prachtig get
vak. woningen te huur te
Wilwerwiltz. Inl. 045-410071

Div. Buitenland

Polen
Speciale 10-daagse EXCURSIEREIS, vertrek 15 mei a.s.

geheel verzorgd, dus v.p., met vele extra's w.o.
3 dgn. Warschau, Jelenia Gora, feestavond, reisverzek. etc

Vervoer per luxe touringcar, bar, toilet, video.
Introductieprijs: slechts ’ 615,- p.p.!

Voor info/reservering:
VAN DER VALK TOURS

TeL 045-741133.

Overwinteren op BALI?? Wij
gaan in januari 1993 voor de
4e keer gedurende ca. 6
weken naar Bali, onder be-
geleiding van een arts,
groepsbegeleider en 6 tol-
ken. Elke week ca één uur
gratis maleise les, leeftijd
maximaal 75 jaar. Referen-
ties, dokumentatie en inlich-
tingen bij de organisator D.
v.d. Linde, Meulhoek 13,
8381 BC Vledder (Dr). Tel.
05212-2528.

Tsjecho-Slow.
PRAAG is onze specialiteit.
Maak kennis met deze
prachtige stad. 6 en 7 dgn.
uitstekend verzorgd v.a.
’295,- mcl. HP en excur-
sies. Ook 8 dgn Praag en
Zuid-Bohemen geheel ver-
zorgd. Vraag de gratis bro-
chure bij MCET, Moonens
Cars Europa Tours, 04406-
-14142. Tevens voor bedrij-
ven, scholen etc. organise-
ren wij reizen op maat.

(Huis)dieren
Kiest u voor kwaliteit,

dan kiest u voor Liho.
Voor professionele begeleiding bij:

voorlichting en aanschaf van een hond, gehoorz.cursus,
begeleiding probleemhonden, privélessen

en het laten trainen van uw hond. Dierentaxi.
Info. op werkdagen tussen 9.00-17.00 uur.

Limburgs Instituut Honden Opvoeding, tel. 046-510173.

Regelmatig te koop KIPPEN
leg-mestkuikens, kalkoenen
broedmachines, voer-drink-
bak. enz. Henk Ploemen,
Rimburg. Tel. 045-320229,
ma. gestolen.

Te koop PUPS van Schotse
Collies, Maltezer Leeuwtjes,
Yorkshire-terriers, Pekin-
geesjes en leuke bastaard
hondjes. 04958-91851 (bij
Weert). Dagelijks geopend.

BOEMERS, Tekkels, Dw.
poedels, Westi's, wit, Malte-
zers, Vork Terriërs. Kennel
van Manolito, Walem 11a,
Schin op Geul. 04459-1237.
Te koop VIJVERPLANTEN
en zuurstofplanten ’ 2,-;
vijvervissen v.a. ’ 0,50. TeL
046-517469.
Te k. VIJVERVISSEN, eigen
kweek, ma t/m vrij 17.30-
-19.30, za/zo 10.00-17.00u.
Luiperbeekstr. 21, Weu-
stenrade/Voerendaal.
Te koop Schotse COLLIE
Reu, 3 maanden oud. Tel.
04992-3166.
Te koop zeer mooie West-
highland WHITE-TERRIER-
PUPS met stamboom. Tel.
04454-3645.
Zwarte middenslag
SCHNAUZERPUPS met
stamboom, ingeënt en ont-
wormd, lid Ned. Schnauzer-
Club 04132-73714.
PUPPIE 6 weken oud, krui-
sing Rottweiler-Amer. Staf-
ford, t.e.a.b. Tel. 04492-
-3912, na 15.00 uur.
Luxe 4-jarige donkerbruine
RUIN, stokmaat 1.62m, voor
sport en recreatie. Stal Eus-
sen, tel. 045-751896 of
751659 na 18.00 uur.
Te koop Volière VOGELS.
Troereberg 2, Übach over
Worms. Tel. 045-321828.
Te k. BERNER SENNEN-
pups met stamb., ontw. en
ing., ’750,-. 04136-9313
Te k. van part. zeer mooie
zwarte BOUVIERPUPS met
uitm. stamb., ing. en ontw.
Tel. 04257-9200.
Te koop van part. GOLDEN
RETRIEVERPUPS, ingeënt
en ontwormd, uitm. stamb.
Tel. 04257-9200.
VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen, duiven en
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein America
Achel(B) 09-32-11644489
Te k. mooie YORKSHIRE-
TERRIËR pups. Tel.
04498-54002
Te k. jonge LABRADOR-
RETRIEVERS met goede
stamb. en gar. 04920-24729
Te koop blonde BOUVIER-
PUPS met stamboom. Tel.
04135-3736.
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
Kl.America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Te k. DALMATISCHE pups,
ingeënt en ontwormd met
stamboom met schrift, ga-
rantie Tel. 04138-76623
b.g.g. 73394.
Te k. BASTAARD reu, IV_
jr., zwart met bruin, vr.pr.

’ 100,-. Tel. 045-210108.
Te k. GOLDEN RETRIE-
VER pups, vader Midas v.d.
Beersehoeve, met gezond-
heidsverkl. Tel. 04244-2118
Perzische KATTEN, lichte
kleuren, Walem 11a, Schin
op geul. Tel. 04459-1237.
Te k. zeer mooie Hollandse
HERDERPUPS, ingeënt en
ontw., goed verz.; tevens
Mech. herder, ouders eert.
PH-1. Tel. 045-271828.
GOLDEN-RETRIEVER-
PUPS met stamboom en
gezondheidsgar., ouders
HDvrij. Tel. 04135-1931.
AQUARIUMS 180x40x40 en
80x40x40 geh.compl. met
Eheim pomp. 046-331248.

m*——————————————
Te k. Golden RETRIEVER-
PUPS met stamboom, tev.
blonde- en zwarte labrador-
retrievers. Tel. 04764-1540.
Te k. van part. GOLDEN
RETRIEVER-PUPS met
prima stamb., ingeënt en
ontwormd met garantie. Tel.
04138-74213.
Te k. van part. LABRADOR-
RETRIEVER-PUP reu met
prima stamb., ingeënt en
ontwormd. 04138-74213.
BRIARDPUPS te koop met
stamb. van kampioenaf-
stamming, schrift, gar. Tel.
04752-1885.
Te k. Amerik. COCKER-
SPANIËL pups, blond, met
stamb. Tel. 04752-1885.
Te koop COLLIE pups, ont-
wormd, inenting. Tel. 045-
-452541.
Te k. BRIARD reu, 6 mnd.
oud, weg. omst. Tel. 045-
-225241.
Te k. Ouessant DWERG-
SCHAAP lammeren, vader
ned. kamp/91. 045-352942.
Te koop DWERGPOEDELS
klein soort, v.a. ’350,-. Tel.
04750-16590.
Te k. Mechelse HERDER, 1
jr. oud, met stamboom
Limpensl. 16, Klimmen.
Te koop DWERGGEITJES.
Steenweg 17, Merkelbeek.
Tel. 04492-1123.
Flatcoated RETRIEVER-
PUPS te koop, prima af-
stamming, . met stamboom,
ouders HD-vrij. Vrijblijvende
info over dit ras P. Driessen,
04765-2446.
Te koop Vlaamse REUZEN.
Tel. 045-724393.

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen; nu ook voor vracht-
auto en aanhangwagen. Inl.
04750-32428.
Bovag erk. VERKEERS-
SCHOOL Theo v. Bentum.
Opl. voor motor in 4, 8 dgn
of 4, 8 wkn., auto of vracht-
auto in 6, 8 dgn of 6, 8 wkn.,
vrachtauto met aanhangwa-
gen of trekkeroplegger in 8
dgn of 8 wkn. Start dagopl.
chauffeursdiploma CCV-B
goederenvervoer 31 aug.
Zat. opl. 5 sept. Nieuwstr. 86
Hoensbroek. 045-217487

Opleidingen

Open Dag
Voetverzorging

Zaterdag 9 mei
van 11.00-15.00 uur.
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Opleidingsinstituut voor
Schoonheidsspecialiste,
pedicure, manicure en
applicatiecursussen.

Meerssenerweg 216-218
Maastricht, tel. 043-623643.

ANWB en Bovag erk. Ver-
keersschool WISCHMANN
& Zn voor al Uw rijbewijzen,
motor, auto, vrachtauto, bus
trekker en oplegger, auto en
vrachtauto met aanhangwa-
gen, opleiding voor alle
chauffeursdiploma's. 045-
-321721 Landgraaf 8 en 10
daagse opleiding mogelijk.

Te k. BERNER-SENNE)
pups met stamboom vs
HD-vrije ouders plus Bernf
Laufhund reu 8 mnd. Té
08866-2483. é
Te koop KONIJNEN kruisifl
Lotharinger/Vlaamse reus, ■wk. oud. Tel. 045-258126. ■
Te k. Schotse Collie PÜ
trio 12 wkn., stamb. geé\
ontw. getat. 043-210814. _
Te k. weg. omstandige
PONY hengst veulen, 2 \th. I.lom, vr.pr. ’1.250.Tel. 045-229677.
Weg. omst. met spoed te I
DOBERMANN 4 jr. oud, ml
stamb. Tel. 045-323942.
Weg. omst. te k. AMAZOr!
papegaai, handtam en spr.
kend, met grote kofl

’ 850,-. Tel. 045-224676. a
Te k. CESKY-TERRIËP
PUPS met stamb., ing. é
ontw. Tel. 04498-53188. j

Te k. AQUARIUM 1.70x6ÓJ50 met ombouw en bioloo?
Tel. 045-319532. 1
Te k. BOOMER hondje, tei
2 jr. oud, lief voor kinderert
045-270066. J
Koppel MANDARIJNEEND
JES te koop, ook voor volif'
re. Tel. 045-215082.
Te koop YORKSHIRE
TERRIËRS pups met t?
toeage te bevr 046-520981, >

Hu.v./Kennism.

Aids infolijn
Bel gratis j

06-0.22.22.20
Maand, fm vrijd.

van 14.00 tot 22.00 uur.^

Angela 33 jaar
Ned. ind./Spaanse afkomst;
ned. nat. blanke huid, mooi*
bruine ogen, zwart lang ha^

slank en vrouwelijk. Ik ben
gevoelig, gastvrij, open, of,
gewekt, charmant, positief.
hou van lachen, mensen,
dieren en de natuur. Heb
een ruim hart waarin veel

warmte en liefde woont. Gf
noeg om met jou te kunne.
delen. Ik hou van lekker kor
ken, verwennen, knuffelen

en thuis gezellig maken. W
jij, spontane, leuke man

reageren (ook al vind je he
een beetje eng) ik wacht rré

spanning op je brief via St
Date, Postbus 3279, VenlQ;

Heer 66 jr., zoekt inwoning
bij VROUW of ouder een
paar. Br.o.nr. B-145-.
Limburgs Dagblad, Postb^
2610, 6401 DC Heerlen.

HEER, 53 jr. z.k.m. (<A
mollig) dame om samen m£begrip, resp. en liefde i^fijns op te bouwen. Br.o.n'
B-1461 L.D., Postbus 261°'
6401 DC, Heerlen. I
Lesb. Vrouw 43 jr. zoekt W
ve VRIENDIN v. relatie. &■
met foto op erewoord ret. &,
o.nr B-1419, LD, PostbU-
-2610, 6401 DC Heerlen. _,
WEDUWE 64 jr. 1.5801'
slank zoekt partner met h*^1en niveau. Br.o.nr. B-146&
L.D., Postbus 2610, 640 1

DC Heerlen. y

Voor Piccolo's
'zie verder pagina 11
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X ■ ...... .< .. .<..'..... " —————————————————————*^—————~__ Huwelijk/Kennismaking
>Pontane slanke vitale WE-JUWE, 62 jr., fin. onafh., z.
"n. beschaafde HEER van
'**iq niveau, tot 68 jr., min.
fngte 1.75 mtr. Br.o.nr.
>1468 L.D., Postbus 2610,j___jDC Heerlen.
-*lou je van muziek, zwem-■J16*"". campeervakanties?
»°ek je de gezelligheid enntimiteit van een duurzame
*wie? Dan zijn wij mis-schien op zoek naar elkaar.
*an, slank, blond, 37 jr., aoweau, niet-roker, vraagt/nendelijk om te reageren,
f-o.nr. B-1469 L.D., Post-
_j__26lo, 6401 DC Heerlen.
-**ractive Russian lady 26 jr.
-«* I. 58 kg, high education,
<*°* in Holland, is tooking for' serious CONTACT and
■Jarriage. Postbus 31100,g_O_AC Landgraaf.
"Jjeduwnaar 61 jr. zoekt een
"OUW. Br.o.nr. B-1471
i£-. Postbus 2610, 6401
____Heerlen.
L ongeh. vr., 31 jr., z.k.m.
JJ° j- heer, vanaf 30 jr. Br.T^- met foto. Br.o.nr.

""■1472, LD Dagblad, Postb
JlgglO, 6401 DC Heerlen.

Heer 33 jr., rustig en eerlijk,
(Sur.) zoekt kennismaking
met JONGEDAME 30-35 jr.,
voor serieuze relatie. Kind
geen bezwaar. Br. met foto
o.nr. B-1478., LD. Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
Alleenst. vrouw uit goed
milieu, leeft. 68 jr., zkt. leuke
MAN (financ. onafh.). Br.o.
nr. B-1480 LD., Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
ALLEENSTAANDEN Werk-
groep 't Guliks Hoes, Hoek
Agricolastraat - Ophoven 1
Sittard, organiseert iedere
zondag een dans- en con-
tactavond. Bewijs verplicht.
Inl. 046-747962.
Heer, alleenst. 70plus, fi-
nanc. onafhankelijk, MBO-
niveau, vitaal, in bezit van
auto, zoekt vaste vriend-
schap met eerlijke, repre-
sentatieve DAME tot plm. 65
jr. Br.o.nr. B-1470 LD.,
Pb. 2610, 6401 DC Heerlen.

Nette weduwe zoekt nette,
grote HEER voor relatie, v.a.
55 jaar. Br.o.nr. B-1477
Limburgs Dagblad, Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.

Huwelijksbureaus

Woont u in Limburg
j en zoekt u een partner? Nederlands grootste relatieburo

geeft u natuurlijk ook een grote kans van slagen.
Wilt U meer weten over de unieke werkwijze?

U kunt geheel vrijblijvend bellen met onze medewerkster.
Maastricht e.o. mevr. Corsius 043-640170
Heerlen e.o. mevr. Willemse: 045-215481
Roermond, mevr. Cremer: 04750-10554

Weert, mevr. Janssen: 04950-36337
Stichting Date. Niet zonder reden Nederlands grootste relatieburo.J__kend stichting Consumentenbelangen bij Relatievorming

Stichting Mens en Relatie
jCOR 52 jr. charmante, nette heer, keurig gekleed, 1.74 mtr.

gescheiden, hovenier, is sociaal en praat vlot, houdtj °a. kuituur, fietsen en dansen, zoekt kennismaking met
eelijke vrouw, om een fijne relatie mee op te bouwen.
HEDY 65 jr. goeduitziend, attent en flexibel, 1.70 mtr.| 9esch., was verpleegk., belangstelling voor kunst en kul-i tuur, dol op schouwburg, klassieke muziek en tuinieren,

*°ekt lieve man met brede belangstelling, liefst weduwnaar
\ ALEX 40 jr. betrouwbare, hardwerkende man, 1.75 mtr.. 9esch., geen kinderen, chef (MBO), vrolijk en spontaan, is
l Muzikaal, liefh. v. klussen, natuur, dansenen reizen, zkt.

vrouw, die net als hij v. h. dorpslven houdt.
I «ilt u reageren of zoekt u ook een fijne partner? Bel dan:

HEERLEN E.O: 045-726539, Mevr. Luchtman
ROERMOND E.O: 04750-15534, Mevr. NabarroL LIMBURGS GROOTSTE BUREAU

ir^tcaelingsburo MYRA wij
w_*"">n veel Poolse dames

■£** u ingeschreven als u■Weus op zoek bent naar
r?° fijne vrouw voor het le-
_*_ maak dan eens een

afspraak, enke-
_*_>■ zijn: Dorota 21 jr,
__<* met blauwe ogen,

rsj'pnjef; Justyna 25 jr bruin
■T*t bruine ogen, evenwich-J- een dochter van 5 jr:
jt*3 30 jr, zwart met bruine

rtSü 1"1, zacht karakter, een
rk van 3 ir: Danu,a 36_rJ*[i>n met bruine ogen,

itr^memend lerares, geen

' Jn_Tren: lrena 42 'r- bruin
'«£*' blauwe ogen, huiselijk
J*} gevoelig, weduwe, zoon
_f 16 jr, dochter van 14 jr:iK*nWa 42 jr, zwart met brui-
js_°9en, spontaan zelfstan-jZ*9e zoon: Anna 46 jr, bruin,!£_ blauwe ogen, vrolijk,

aj^uwe, dochter van 10 jr.W zijn .officieel ingeschre-
"■-_*} en bieden U een goede
fltpniddeling voor een rede-
JÊ* Prijs. Blijf niet alleen*_**' begin aan een nieuwT^en. Bel nu: 045 - 229.448h- _
\

'YY~ stoelen, beursmod.
><!_04923-66561.

„i.i ." "—

Bel de Vakman
HATÉ Verwarming 045-
-463441, onderhoud, repara-
tie, installatie. Ook ontkal-
ken van geisers en boilers,
24 uur service
Riet- en BIEZENSTOELEN,
repareren ’5O,- p. st. met
garantie. Tel. 043-435761.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Voor al uw BESTRATIN-
GEN en sierbestratingen,
verbouwingen en alle ande-
re voorkomend^ werkzaam-
heden tegen concurerenden
prijzen. Tel. 045-225580.
Allround TIMMERMAN biedt
zich aan voor renovatie. Tel.
045-229985.
STOELMATTERIJ vem. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Bestaande PARKETVLOE-
REN, schuren, borstelen en
verzegelen. Gratis prijsop-
gave! Tel. 045-740335

£-*-»—_______ Wonen Totaal

Eiken-meubelgroothandel
t.o.h. reüniegebouw Geleen

1 **- 30% goedkoper dan elders
Groenseykerstraat 418. Tel. 046-747446.

■> Open ma. v. 13.00-18.00 uur; dinsdag-vrijdag v.
>j^-____>oo-18.00 uur; zaterdag v. 10.00-17.00 uur.
I assale magazijnverkoop van honderden nieuwe keukens

en inbouw-apparaten in onze keukenmagazijnen

SITTARD OF ECHT
,£"* alle showroomkeukens en inbouwapparaten welke in'lorn-keukensupers zijn vervangen en in Echt en Sittard

worden verzameld en verkocht

tot 60% KORTING
Elke dag nieuwe aanvoer. Elke dag superlage

aanbiedingen in alle kleuren en afmetingen.
Hier enkele voorbeelden

Uiterst mooie diagonaal
i gestreepte keuken

Afm. 322x60 cm, mcl. werkblad en spoelbak.
Uitgevoerd met uittrekiades ,

Normale prijs’ 9.427,-; Hornprijs ’ 6.898,-

Nu slechts ’ 2.998,-- grijze hoekkeuken
Afrn 160x280cm, mcl. kunststof werkblad en spoelbak

il met bijbehorendekroon en lichtlijsten
Normale prijs’ 8.545,-; Hornprijs ’ 5.898,-

-\ Nu slechts ’ 1.998,-
Moderne kunststof parelmoer

hoekkeuken
Afm. 280x160 cm, mcl. werkblad en spoelbak.

i< Uitgevoerd met hoekkast met 2 draaibodems
Normale prijs ’ 9.524,-; Hornprijs ’ 6.998,-

Nu slechts ’ 2.298,-
Etna ronde geëmaileerde

spoelbak
Type 3010 MA„ Normale prijs ’ 158,-; Hornprijs ’ll9,-

Nu slechts ’ 75,-
Hier enkele voorbeelden:

Hom
; Sittard, Bergerweg 51-53

(Industrieterrein Bergerweg Tel: 046-511775)

Echt, Loperweg 8
Tel. 04754-86188

Te k. massief gerookt licht
eiken ovale EETKAMER-
TAFEL met stoelen, pr.
’1.500,-. Tel. 045-229103,
zat, na 15 uur
Prachtig mooi rundlederen
eiken BANKSTEL, ’1.300,-
-compressor. 045-750494.
Te koop massief eiken
staande KLOK, Westminster
uurwerk. Tel. 045-323637.
Gevraagd DRESSOIR of
toogkast, wortel noten. Tel.
045-451165.
Te koop rvs SPOELBAK,
96V_x50, (Franke), met
druipblad, tussenbakje en
houten snijplank, i.z.g.st.,

’ 175,-. Tel. 045-420101.

Grote partij Gispen schuif-
deur KASTEN, 200x200,
’395,-. Gispen 4 laden-
bloks ’ 225,-. Rockmart,
Kissel 46a, Heerlen. 045-
-723142.
Te k. massief eiken EET-
HOEK, 2.10x090, 6 stoelen,
pr. ’ 900,-. 045-227563.
Pracht, eiken TOOGKAST,
’1.275,-, (nw. pr. ’2.900,-,
1 jr. oud); eik. salont. met
plav. ’ 175,-. 045-323830.
Eiken KAST te koop, 2.40 br

’ 700,-. Handelsstr. 27,
Brunssum. Tel. 045-251597
Te koop eiken KAST, i.z.g.st
’450,-. Tel. 045-210369.

.::: : ■ . ' '- ■ . ■.:-..... .—. . . . . .:-: - .....j

Computers
■■ "■■■» ili Mui... ii i iiiiii i iiiiiiii... - .m.iiii linn.. —
<C-^ecodata Computers

Ca-tpaMr» * Ca______l<___|_ tpparauiun. 1

Emmastraat 4, Heerlen. Tel. 045-740239 fax. 045-719466
ARC 386SX 16 Mhz uitbreidbaar
tot 16Mb 1.44 Mb 3.5" FDD, 40Mb HDD 2xser. Ixpar.

VGA 256Kb 14" monochroom monitor DR.DOS 6.0 mcl.
18,5%, 1 jaar garantie ’ 1.895,-.

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels-Smeets
Sinds 1966 - HET adres in Limburg.

Meerssenerweg 61 D, Maastricht. Tel. 043-621993.

Zonnehemels
Grootse sortering, de allernieuwste collectie. Tev. nog
enkele showroom modellen met extra korting reeds v.a.

’ 895,- met Wolff lampen. Deskundige voorlichting bij VAN
ERP, ümbrichterstr. 18 te Sittard. Tel. 046-513531.

Hoofdstr. 12 te Kerkrade. Tel. 045-456999.
ZONNEHEMELVERHUUR
Mezo; 10-lamps gebogen
zonnehemel op kantelstatief
huurpr. ’5O,- p/wk., 3 we-
ken ’ 140,-. Bez. en pi.
’20,-. Inl. 045-312956.

Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

TV/Vldeo
Massale magazijnverkoop
van duizenden apparaten

koelen, vriezen, wassen, hifi, stereo, kleuren-tv, video's
etc.

WITTE HAL
SITTARD EN
MAASTRICHT

waar nieuwe, licht beschadigde of overjarige apparaten uit
de Hom-winkels worden verzameld en verkocht tot liefst

60% KORTING
Elke dag nieuwe aanvoer,

Elke dag superlage aanbiedingen
OP IS OP, SLECHTS ENKELE STUKS

Hier enkele voorbeelden uit onze duizenden koopjes:
Aristona kleuren TV

Grootbeeld met stereo en teletekst
geen ’ 1.898,- of ’ 1.698,- maar

’ 1.198,-
Videorecorder
met afstandsbediening

geen ’ 698,- of ’ 598,- maar

’ 448,-
Grundig videocamera

VS-C 45-U video cam-corder mcl. toebehoren
geen ’ 1.998,- of ’ 1.798,- maar

’ 1.198,-
JVC Midi-set

met CD en boxen
geen ’ 1.098,- of ’ 898,- maar

’ 648,-
WITTE HAL

Sittard
Bergerweg 51-53 Industrieterrein Bergerweg. 046-518162

Maastricht
Schamerweg 66-70 achter Hom keukensuper 043-633162

Ook uw adres voor keuken-inbouwapparatuur
met grotekortingen

Goede KLEUREN TV's m.
gar. Zeer grote sort. Philips
groot beeld va. ’ 125,-. ook
zeer recente modellen met
TXT. Reeds 25 jr. T.V. occ.
centr. Geel Grasbroekerwg
25, Heerlen, 045-724760.
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’65,-. Nieuwe
KTV's v.a. ’298,-, betaling
v.a. ’25,- p.mnd. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Kleuren TV's 8-12 kan. v.a.
’75,-. Afst.bed. v.a. ’125,-
-oa. Philips. Radb/TV
FRANK BV, Bokstr. 33
Heerlerheide. 045-213432.
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's en def. VHS-vi-
deo's vanaf '83 (typenr. ver-
melden). Tel. 045-723712.
Te k. VIDEOCAMCORDER
Sony V2OOE video 8-pro
Stereo mcl. accu's en lader,
adaptor handt, etc. nw.pr.
’5.500,-, nu ’2.000,-. Tel.
045-257054.
Kachels/Verwarming

Buderus,
Intergas, Radson, Nefit,

C.V.-ketels. Scherpe prij-
zen, goede service.

JacKöhlen, Rijksw. N 104,
bij ziekenhuis Sittard.

046-513228 of 514862.

’ 500,- verbouwingskorting.
De KACHELSMID, Walem
21, Klimmen. 04459-1638.
Kachelspeciaalzaak, alle
hulpstukken en aanverw. ar-
tikelen. REKER, Kluis 28,
Geleen. Tel. 046-740785.

TV/Video
Te koop AMIGA 500, prijs

’ 1J150,-. Tel. 04405-3868.
Te koop gevraagd computer
ATARI ST Tel. 045-223461
Te koop ATARI Computer
1040ST 3 MB, harddisk 20
MB, 2 floppy's 3.5 en moni-
tor SMI24, ’1.400,-. Tel
045-460073; 742653 na
18.00 uur.
Te k. COMMODORE 64
mcl. diskdrive, 250 spellen,
vr-prJ^OO,-. 045-722741.
Te k. 286-12 MH z-2 MB
Ram-3V2-40MB HD-Herc
CGA kaart plus monitor

’ 1.200,- mcl. software. Tel.
04404-2674.
TeXAMIGA 500, zeer com-
pleet o.a. 1 Mb 10845, kl.
rnon., 2e drive Sampler en
midi interface, veel software,

’ 1.500-. Tel. 045-243353
ïe~k. LAPTOP NEC multi-
speed zonder harddisk, 2x
3V2 diskdrive. 045-425474.

Huish. artikelen
MIELE wasautom. en dro-
gers. Voll. gerev. va. ’ 595,-
Toenbreker 045-325819.
;"'r..--:- -■■ ■-:■■ .-;■':■■■■ ;"' "' ■ —Baby en Kleuter
Te k. z.g.a.nw. Peg Perego
Vela BUGGY; kubusstoel;
campingbedje compl.; set
van hemeltje, hoofdbe-
schermer en hanglamp. Tel.
045-457633.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Muziek
Kortingen tot 50%!!!

Muziekverenigingen opgelet! Nu blaas- en slaginstrumen-
ten zowel nieuw als gebruikt. Alle merken uit voorraad
leverbaar. Bijv. saxofoons v.a. ’ 750,-; dwarsfluiten v.a

’ 250,-; marimba's v.a. ’ 1.995,-; xylofoons v.a. ’ 1 295 -"drumstellen v.a. ’ 595,-. etc.
Belt u voor informatie Adams Muziekcentrale, Thorn

TeL 04756-1324.

Superoccasion Synthesizers:
Roland D5’ 895,-; Korg. DW 6000 ’ 795,-; Yamaha DX
11 ’695,-; Yamaha DX 7 ’1.195,-; Kawai K 1’1.495,-;

Roland JXI ’895,-; Roland SlO Sampler ’ 1.395,- Roland
5220 Samplingmodule ’ 1.295,-; Emu Proteus Protologi-
que ’2.195,-; Emu Proteus orchestra ’2.500,-; Kawai
QBO SEQ ’ 1.295,-; Roland SPD 8 drumpad ’ 895,- enz."KOOP BIJ DE MAN DIE HET BEDIENEN KAN"

Donderdag koopavond

Knop-
accordeons

Ook occasions, Accordeola,
Crosio, Cavagnolo, Hohner,
mr. mog. Info: 020-6443990.
Ook 's avonds en weekends
INRUIL Piano's. Keuze uit
25 stuks. Prijzen v.a. ’ 750,-
-tot ’1.250,-. Van Urk Rot-
terdam, 010-4363500
Gebruikte en nieuwe piano's
en vleugels met garantie en
5 jaar service-korting. Am-
bachtelijke akoestische
Pianovakspeciaalzaak KLA-
VIER, Rijksweg Zuid 170,
Sittard. Tel. 046-526426.
Te k. LEM 16/2/2 mengpa-
neel met equalizer ’ 1.250,-
-2 Yamaha PA boxen 150W

’ 1.000,-. 04498-51120.
SHOWVERLICHTING voor
discotheken, drive in shows
of bands. Limburgs goed-
koopste adres. Bezoek onze
showroom. Highlite Interna-
tional, Huls 14, Simpelveld.
Tel. 045-444907.
Te koop complete PEAUY
geluidsinstallatie. Tel. 045-
-415270.
PIANO'S te koop en te huur.
Tev. stemmen. J. Somers &
Zn. Pianohandel Akerstr. 82,
Heerlen. Tel. 045-713751.
Te koop Roland D-70 SYN-
THESIZER, pr. ’ 3.500,-.
Tel. 046-517256.

Malschaert vraagt spelers v.
De TOREN, Drielandenpunt
en theaterprod. Dokumenta
Kassei. Fysiek en beeldend
theater 15 juni-15 sept.
Auditie 17 mei (ook musici).
Inl.: 046-525574.
Uit privéverzameling 400
LP'S en 300 SINGLES, tiro-
ler/schlager/James Last/Ne-
derlands en country, in een
koop ’ 850,-. 045-428277.
Te k. elec. GITAAR plus div.
access., pr. ’BOO,-. Tel.
045-275157.
Te k. Casio KEYBOARD CT
670 met standaard en Boss
digital, rev. RRVIO, pr.

’ 1.000,-. Tel. 045-243353
Te k. KEYBOARD Technics
KN 1000 met disk-drive plus
div. soft-ware, als nw.
’3.650,-. Tel. 045-726179.
Te k. KNOPHARMONICA 3
rij, 128, merk Delicia, pr.
’700,-. Tel. 045-271813.

Foto/Film
Te k. Prof. VIDEO camc.
Sony CCD V7OOE Hi 8, ste-
reo en vele extra's, nieuw
’4.200,- nu ’2.900,-. Wei-
nig gebruikt, 045-243353

Literatuur
De STRIPBOEKENSPE-
CIAALZAAK, Stationstr. 19,
Sittard. Tel. 046-515074.

Kunst en Antiek

Show - Show - Show
Expositie olieverfschilderijen

van de bekende schilderes Ans Wokjringh
enkel stillevens, bloemen,

v.a. ’ 195,-. Alleen geldig zaterdag 2 mei in
Van der Valk Motel, Heerlen.

van 9.00-17.00 uur in de Jachtzaal.
De mooiste grenen en eiken
keus volgens VT-wonen en
Ariadne, vindt U bij
INTERART Antiek Simpel-
veld, Irmstr. 64, 045-443161
Eigen restauratie en logerij.
Te koop gevr. antieke
SPEELDOZEN en grammo-
foons. 043-649494.
Te k. antieke Mechelse
EETKAMER voor liefhebber
ook apart te kopen. Tel.
04454-2890.
Te k. EETHOEK grootmoe-
dersstijl, koopje! Tel. 045-
-245134.
Te koop 19e eeuw SCHIL-
DERIJ met prachtige lijst.
"Engelse School", pr.

’ 1.750,-. Tel. 045-353334.
Antiek SIMONS gespeciali-
seerd in noten, grenen, ei-
ken antieke meubelen en
lampen, klokken enz. enz.
Nuth, Dorpstraat 45 A, t.o.
ingang kerk. Donderdag
koopavond Tel. 045-243437
Een begrip voor de regio!

Nog nooit bij WIJSHOFF
Antiques geweest? Jammer
voor U! 2.000 qm showroom
Geopend donderdag, vrij-
dag, zaterdag. Amstenra-
derweg 9, Hoensbroek-cen-
trum. TeL 045-211976.
Te koop SCHILDERIJ en
lijst, 80x100 cm, van P. Wil-
helmus, voorst. Kasteel
Erenstein - Kerkrade. Aan-
sch.pr. ’ 2.700,- nu

’ 1.395,-. Tel. 045-423285.

Te koop gevr.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Metaalhandel, Kissel 12-14,
Heerlen 045-726392
SERVIESGOED van Socie-
te Keramiek, Beatrixblauw,
ook losse delen. 04451-
-1681.
Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.

Diversen

MIGRAINETHERAPIE
Nieuwste methode. Helpt ook bij ernstige klachten.
Eerste kennismaking, mcl. behandeling, kostenloos.

Per behandeling v.a. ’ 59,-.
Info.; di. en do. tussen 14.00 en 19.00 uur.

Telefoon 09.49.2456.3264.

Een wereld van plezier bij pret-
park De Valkenier, Valkenburg

Ook dit jaar houdt u het
Verjaardagsfeestje

van uw kind weer in pretpark De Valkenier voor slechts

’ 10,- per kind (min. 5), de hele dag genieten in De Valke-
nier inclusief een kindermenu in ons gezelligerestaurant.
Tevens krijgt de jarigeeen seizoenspas ter waarde van

’ 19,50 cadeau.
Als dat geen knallende feestdag wordt!!!

Vooraf reserveren s.v.p.
Info en reserveringen: tel. 04406-12289.

Te k. polyester BOOT met b.
b.motor, electr. grasmachi-
ne en gashaard 045-222798
BARBEQUES, gas lava-
steen, voor part. en prof. ge-1bruik. Ook geschikt voor in-
bouw. Reker, Kluis 28, Ge-
leen, 046-740785.
Te koop gevr. HOME-TRAI-
NER en vijverpomp. Tel.
046-581820 na 18.00 uur.

Te koop KANTELPOORT,
br. 243, h. 215 cm. Prijs
’200,-. Dwarsstr. 6, Nuth.
045-243287.
Stichting P.A.T., PRAKTUK
alternatieve therapieën. Tel.
045-322123/326323.
HELDERZIEND-kaartleg-
sterü Ik geef ook voor kl.
groepen scances thuis.
045-253792.

06-lijnen

24 uur stoeien
op een hete aparte sexlijn.
06-320.330.78 (75 cpm)

Gay Privé
Ben je op zoek naar 'n heet
afspraakje met een lekkere
jongen?Bel 06-320.322.75

Altijd Gay-kontakt (50 cpm)
Gewillige meisjes en
vrouwtjes willen alles

met joudoen. Vraag naar
hun tel.nr. voor een hete

vrijpartij
06-320-330*45 (75 cpm)

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag haar

tel.nr. Bel 06-9502 (75 cpm)

Homo
Waar gebeurd, echt live
06.320.327.01 (75 c/m)

Vanavond al een afspraakje!
Altijd succus

Bel voor een leuke vriend(in)
Afspreeklijn: 06-9533 (75 et)

06-9511
Duik in bed met 'n hete meid
vraag haar tel.nr. (75 cpm)

Meisjes willen bijverdienen
Sexadressen.

06-320*330*60 (75 cpm)

Vrije Meiden
zoeken regelmatig

sexkontakt
06-320.320.55 (75 cpm)

Vrouwtjes
en meisjes zoeken voor
straks sexkontakt, vraag
naar hun tel.nr. Bel nu

06-9661 (75 cpm)-

Slippertjes ,
meisjes zoeken sexkontakt!

06-320*320*36 (75 cpm)

Sexkontakt:
Zoek jij telnrs van allemaal

heerlijke hete meisjes?
06-320.330.42 (75 cpm)

Vluggertje
Wendy beleeft een heet

hoogtepunt. 06-9662 (75 et)

Onderdanige jongens bellen
met strenge mannen

S.M. voor
06-320.329.99 (75 cpm)

Dames die zich vervelen.
Sexkontakt.

06-320.326.66 (75 cpm)

300 Meiden
zoeken een heet slippertje
06-320-321-44 (75 C/m)

Sex voor twee
direkt kontakt met meiden,

en hete vrouwtjes.
06-320.330.46 (50 cpm)

81-SEX voor 2
direkt apart met een heet

meisje of 'n lekkere jongen
06-320.330.87 (50 cpm)

Uitdagend
vrouwtje zoekt een wild

avontuurtje 06-9663 (75 et)

Op zn Frans
Debbie: de eerste keer, oh
wat lekker. 06-9664 (75 et)

06-9665
Hete meisjes willen sex-

kontakt met tel.nr. (75 cpm)

Homo-jongens
Hoor ze heet tekeer gaan.
06-320*330*88 (50 cpm)

Haar rode kaplaarzen mag
jij als eerste uittrekken

(75 cpm)
06-9667

Partnerruil
direkt apart met vrouwen en
mannen voor 'n hete sexruil

06-320.330.91 (50 cpm)

Wie durft
er een stripspel te spelen

met Carolientje.
06-350.222.23 (50 cpm)

Lia betaalt!!
Een maand lang moet ze

zich laten...
06-320.340.33
50 et.p. V_ min.

Haar mooie benen maken
een liftende knul gek.

Zo krijgt ze
zijn grote...

06-320.329.25 50 cp. V. m.

Meisjes
willen sex-ervaring opdoen.

06-320.330.43 (75 cpm)

Evelientje
toen ze haar rokje liet

zakken...! 06-9530 (75 cpm)

Homokontakt
Zoek je n hete jongen?

06-320*330-18 (50 cmp)
Pascale bovenop de tafel

Keukensex
Bel 06-96.02 (75 cpm)

** 06-96.03 **
Er zijn genoeg meiden die

ook het bed in willen (75 et)
Ze vlucht in een oude

schuur. 2 Mannen vinden
haar

Grieks
06-320.323.85 50 C.p. 1/z m.

Erotel 06
Erotel

dat is 't wel

320.320.20
75 et. p. min.

Belachelijk. Maar op
zijn SM zolder
leert Ina... gehoorzamen!

06-350.250.50 - 50ct p. V2m

Geboeid
ziet Henk hoe zijn Evy met 2

donkere mannen...
06-320.326.92
50 et.p. V_ min.

Rare hometrainer. Haar
enkels

en polsen klikken vast. Dan..
06-320.329.23 - 50ct p. V2m

Echt lesbisch
of maar zon 50%. Voel je
behoefte aan contact met

vrouwen? De box van vrouw
tot vrouw

06-320.327.78 - 50ct p.V_m
Verstekelingetje. Iris met 2
man op een schip. Gebukt

voor Grieks.
06-320.326.91 - 50ct p.'/2m

Ella betaalt haar schuld.
Zonder kleren

meldt ze zich...
06-320.326.73 - 50ct p. V2m
Een kort rokje met niets er

onder. De man en de stoute
blonde meid

06-320.330.17 - 50ct p. V2m

Topmassage
Nikki

09-3211304785
v.a. 13.00 tot 23.00 uur.

** De Wiplijn **
***06*9555***

Snelste versierlijn van Ne-
derland: voor 'n discr. af-
spraakje of 'n haat sex-

gesprek. Dag & nacht druk
bezet. 75 et. p/m

**De Wipkrant**
** 06*95*59 **

Alle stijlen alle adressen
75ct. p/m.

***Hoge nood***
06-320.320.89

Voor zéér snel sexcontact.
50 et. p.V_m.

***Telekrant***
06-320.320.89

Het allereerste en makke-
lijkste 06-nummer in Neder-
land. Dames en (vaak heel

jonge) meisjes doen hier
hun eerste sex-contactver-

zoek. Succes is op deze lijn
verzekerd, ’ 1,- p/m.

**Wip-dating**
06-320.320.76

Voor mensen die weten wat
ze willen! Niet gek voor

50 ct.p.V_m.
Aanbid je MEESTERES! Ze
doet je handboeien om! SM

37,5 cphm
06-320.332.32

Jouw MEESTERES! n he-
melse vrouw voor haar
mannen. 37,5 cphm

06-320.324.68

06-320.320.38
Rijpe, keurige klassiek ge-

klede dame die live alles op-
neemt. Ik ben gek op jon-
gens die op zn Russisch

tussen m'n ... willen.
37,5 cphm

EROX CONNECTION!
Livesex gesprekken. De
Madam verbindt je door

naar de lekkerste meiden
die alle standjes met je doen
Wij helpen je snel 37,5 cphm

06-95.06

06-320.320.62
Op zn GRIEKS. Zij 18 jr.

Naakt bukt ze voorover en jij
staat achter haar! 37,5 cphm

Sex voor 2
hete jongens& meiden
direct apart, ’ 1,- p.m.
06-320.325.00
06 Gay Café

Limburg
De box met al jarenlangde
meest spannende afspraken

50 cpm

06-320.327.55
GAY-TALK

Voor 75 c.p.m. een leuk af-
spraakje regelen of 'n heet

sexgesprek voeren? Bel
voor dichtbij: 06-320.322.26

Homosex voor 2
Draai eerst 06-320, en dan:

SM Limburg ... 325.18
Jack off privé ... 321.16

Darkroom ... 324.16
Gay pervers ... 329.16

Travestie ... 325.09
Transsexueel... 321.36

Bi-sex ... 323.36
Jongens-sex ... 325.19

Studentensex ... 327.56

’ 1,- p.m. Pb. 75141 Adam

Griekse sex
Lisa draait z. om 50 cpm
06-320.325.55

100% gratis sex! Vrouwen,
meisjes en echtparen zijn op

zoek naar
avontuurtjes!

06-320.320.81 - 75 et p/m

Sexy Grieks
Marcha v. achter, 50 ep V_ra

06-9618
Sexlijn 10

Jarretels.. 06-320.320.10
Ruige Sex.. 06-320.320.50
Ondeugend. 06-320.321.10

Call me 50 c.p.h.m.

Nymf Linda
Geniet van 2 kanten, 50 cpm

06-320.320.14
het Telebordeel

Meisjes vertellen hoe ze er
uit zien, wat ze te bieden
hebben en geven daarna
hun privé tel.nr. aan je door!
06-320.320.85 - 75 et p/m .

Adres privé
Ze willen je verwennen, ze
ontvangen je privé of komen
bij je langs, ze geven zelfs
hun'eigen adres en tel.nr.

06-9685 - 100 et p/m

Ze komt...
bij jou of jij bij haar, ze geeft

haar adres en telefoon-
nummer. 06/100 et p/m

320.322.23
Nu al: 610!

vrouwtjes vertellen wie ze
zijn, wat ze lekker vinden en
geven dan hun tel.nummer

aan je door!
06-340.310.10 (75 cpm)

verboden porno
ruw, vergaand en bloedstol-
lende porno? Dat hoor je 24

uur per dag via nummer
06-340.340.40 (75 cpm)

|045-7l*W6bl
1 épiccolos

KontaktenKlubs
Paradiso Zaterdag Partyshow

Europaweg Nrd. 158,Landgraaf, v.a. 20 uur. 045-317032.
De beste meisjes zijn nog steeds bij:

Privé Yvonne
8 sexy meisjes verw. U. Ma.-zat. 11-24 u. zond. 15-23 u.

Kapelweg 4 K'rade, 045-425100. Weer Shirley & Thannee!

Club Rustica Kerkrade
v.d. Weyerstraat 9, Spekholzerheide.

Tel. 045-412762 ma. t/m vrijd. 11-24 uur.
Vakkundige erotische massage.

Voor Piccolo's zie verder pagina 12
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Kontakten KI übs

Parenclub Villa Liberta
Gewoon de Beste '!!

Elke Woensdag en Vrijdagavond voor Paren en alleen-
staanden. Zaterdag alleen paren. Aanvang 21.00 uur.

Ervaar de unieke ongedwonge sfeer van een echte paren-
club. Live- en Porno shows. Maaseikerweg 24. Susteren.

300 m. v.a. A2richting Susteren. Info telefoon 04499-4928.
Have you tried the rest?? Now try the best!!!

’ 50,- all-in
Tel. 045-423608

Nieuw voor een goeie erotische massage Daniëlle
Club Amorosso

Wij hebben ook meerdere leuke meisjes die graag trio's
maken. Meesteres en slavin ook aanwezig. Tevens leuke
meisjes altijd welkom.Rijksweg Z 105 Geleen. 046-756335

Jacky's escort
is nu

BELINDA'S ESCORT
verschillende dames aanwezig.

Tel. 06-52981664
Geopend van 17.00 uur tot 06.00 uur. Dinsd. gesloten.

Sauna Club Eden
Alle dagen geopend vanaf 19.00 tot 05.00 uur. Nu met 4
nieuwe dames, ook voor escort. Holtzstraat 103, Kerkrade.

Tel. 045-462084
Sacha's Escort

Diverse dames. Geopend vanaf 18.00 tot 05.00 uur. Spe-
ciaal tarief als het echt gezellig wordt.

Bel. 06-52980255
LIMBURGS NO. 111!

Club Mirabelle/ Club Nirwana
* het bekendste TOP-TEAM van plm. 15 jonge meiden, die

de beste service willen verlenen!!!
* Géén verplichtingen, maar ongedwongen gezellig

babbelen maakt U óók tot graag geziene gast!!!
* Absolute SAFE-SEX; wat helaas nog te uniek is!!!

* BU ONS: NIET GOED-GELD TERUG-GARANTIE!!!
Want onze klant is koning!!!

* Wekelijks op TV, getuige stijl en gezelligheid.
* NIET DUUR!!!, gezienwat U geboden wordt!!!

* Naast SM., TRIO, ORGIE ook STRIPTEASE bij u thuis!!!
* Wij scheppen op en MAKEN HET WAAR!!!

Kom eens langs!
Drempelvrees? Bel danonze ESCORT-SERVICEü!

Deze staat reeds lang als nummer 1 bekend!!! Geen 2e
keus, maar TOP-MEIDEN. En óók: klant is koning!!!
Club MIRABELLE, Burg. Franssenstr. 4, Kerkrade.

Club NIRWANA, Nieuwstr. 147,Kerkrade.
Bel gerust 045-427120 of 045-463323

Ook WEEKENDS GEOPEND van 22.00 uur tot plm. 05.00
Tot kijk KARIN!!!!!

INieuw! Privé en escort!
!Bij Angel en Boy!

Simply the Best

Superstunt
JOp alle trio's", o.a. lesbisch, bi- en trio-koppel, nieuw
koppel aanwezsig! Diverse shows en massages mog. met
5 btoedjonge meisjes (v.a. 18 jaar). Alles mog. bv. soft en
harde SM! Ook slavin en slaaf; meesteres en meester ook
aanw. bij boy! Nieuw, bloedjonge jongens (vanaf 18 jaar)
voor*alles in, ook transsexueel en travestiet.

Bel voor info S 045-274587
Wegens drukte, leuke jongemeisjes en jongens gevraagd.
Geopend van 11.00-02.00 uur 's nachts, zondags gesloten

"045-326191**
* Escort all-in *
Video-sex-club

Frimousses, ook met lieve
meisjes. Open dag v. 11.00
-02.00uZond. 14.00-02.00 u
KI. Gracht 10, Maastricht.

NIEUW! Voor een jongeboy
in deze regio

Taboe Homo
Zuid Ned.

06-340.330.42 (50cp Vamin)

"~" Lenie 24 jr.
Bel haar thuis op voor
een heet sex-gesprek

06-320.324.96 (75cpm).

Escort en privé
06-52169310.

Privé Daisy
Heden hebben wij de

beach-kleding aan. Zater-
dag open van 11-19 uur.

Tel. 045-229091
Heropening

Club Brasil
Nu ook met escort-service
van Maandag t m zaterdag

van 13.00 tot 02.00 uur.
Tel. 043-251040.

Nieuw LOES uit
Voerendaal en Birgitte
11-23 u. 045-254598.

Ter overname
Club

te Kerkrade. Tel.
045-456821 of 459916

Hotline
Escort service.

Tel. 04498-534023
Club Sans Soucis Tegelen.
Een van de betere, zoekt

Leuk meisje
Vrijblijvend info: 077-
-736086 na 17.00 uur.

Nieuw Escort
Kimbetly snel bij u

thuis of in hotel
g 045-418606

Club te huur
te Maasmechelen (B). Tel.
09-3211-773512. Open van

18.00 tot 4.00 uur.

Club Maxim's
open van 18.00 tot 04.00 uur

Maasmechelen (B). Tel.
09-3211-773512

Maastricht
Privé

'n goed
idee

Ons adres:
Jodenstraat 2

tussen VW en Kesselkade

043-254183
Jack en Brigit

Privé, voor heren en echt-
paren. Tel. 043-218498.

J. sensueel
decadente vrouw van nivo
zkt. i.v.m. precaire financ.

sit., cent. m. zr. goed bem.
en gesit. heren van uitste-

kend nivo voor zeer discrete
exclusieve ontspanning. Br.
o.nr. B-1484 LD., Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.

Boys v. Heren
en dames.

045-225333.
Escort

La Femme
Tel. 045-225333.

Tevens meisjes gevr.

Frans
leert u bij LYDIA vandaag tot
18 u. 046-749662, Welkom!!

Lekkere knul
(19) v. heren (escort).

Tel. 04492-1094
l 1-
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SITTARD - Na het het afste-ken van het traditionele vuur-
werk op Koninginnedag zijn inSittard enkelekokers door on-
bekenden meegenomen. Vol-gens de politie kan dit vuur-
werk bij ondeskundig gebruik
levensgevaarlijk zijn. De twee
kokers exploderen ongeveer 30
seconden na het aansteken.

uitbesteed aan de leverancier,
elders uit het land.Levensgevaarlijk

vuurwerk vermist
De politie van Sittard heeft in-
middels een oproep gedaanom
het vuurwerk terug te bezor-
gen. Op de kokers staat het
opschrift 'Zilvervlinder. De
kokers zijn van karton, hebben
een diameter van vier centime-
ter en een lengte van veertig
centimeter. De politie van Sit-
tard is te bereiken via telefoon-
nummer 046-590590.

lijk bij de jaarlijkse vuurwerk-
avond zijn betrokken. Overi-
gens is het plaatsen en afste-
ken van het vuurwerk in Sit-
tard door het Oranjecomité

In het natuurgebiedje achter Ter-
worm is het opvallend stil.Afgezien
van één wandelaar is er in de wijde
omtrek geen mens te bekennen. De
man van middelbare leeftijd is niet
onder de indruk van de lugubere
vondst. „Zulke dingen gebeuren",
relativeert hrj. „Mijn wandeling laat
ik daarvoor niet schieten."

Dode vrouw in beek
afkomstig uit Heerlen

Politie tast nog steeds in duister

HEERLEN - De dode vrouw, die
op Koninginnedag werd gevonden
in de Geleenbeek bij het natuurge-
biedje Prickenis, is een 25-jarige
Heerlense. Ze was volgens de poli-
tie verslaafd aan drugs. Ook stond
ze bekend als prostituee. Het re-
cherche bijstandsteam van 27 man,
tast nog volledig in het duister over
de doodsoorzaak.

Voor voorzitter mr AndriesHoutakkers van het organise-
rende Oranjecomité was het

De man kent het gebied op zijn
duimpje. „Ik loop hier elke dag. Af-
gezien van andere wandelaars en
wat junkiesin het houten koepeltje,
is het overdag toch wel vrij rustig."
Volgens de politie rijden veel hoer-
tjes met hun klanten naar het ge-
bied rond Prickenis en Terworm.
Ook verslaafden, en dak-en thuislo-
zen zoeken er vaak een heenkomen.
„Maar over het hoe en wat weten we
nog vrijwel niets", zegt de politie.

Gemeente wil versnelde procedure voor aanleg

Bungalowpark krijgt
vijftig huisjes minder

Volgens Naberhuis is de vrouw niet
langer dan een dag voordat zij werd
gevonden overleden. „Het stoffelijk
overschot is donderdagmorgen om
tien over tien gevonden door wan-
delaars uit Hoensbroek. Veel langer
dan 24 uur heeft het daar niet gele-
gen, dat kunnen we met zekerheid
zeggen."

„De lijkschouwing, donderdag,
heeft geen enkele aanwijzing opge-
leverd", vertelt politie-woordvoer-
der Herman Naberhuis. De hoop
van het rechercheteam is nu geves-
tigd op de sectie, die vandaag
plaatsvindt door de anatoom-patho-
loog van het Gerechtelijk Laborato-
rium in Rijswijk.

tier blussen. Volgens plaatsvervangend brandweer-
commandant W.Frissen onstond de vuurhaard onder
de trapberging. De woonkamer en een gedeelte van
de bovenverdieping brandden uit. De bewoners wa-
ren op het tijdstip van de brand niet aanwezig. On-
derzoek wees naderhand uit dat de brand werd ver-
oorzaakt doorkortsluiting in een van de electriciteits-
leidingen. Foto: christahalbesma

# Een korte en felle brand legde gistermorgen een
woning aan de Drievogelstraat te Kerkrade gedeelte-
lijk in as. De schade wordt geschat op 40.000 gulden.
Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.
Rond elf uur kreeg de brandweer de brandmelding.
Een passerende automobilist zag rook uit de woning
komen en sloeg alarm. De brandweer, die vrij snel ter
plaatse was, kon de binnenbrand binnen een kwar-

Paul van Vliet onthult eigen portret

Fotogalerij van sterren
in Sittardse schouwburg

Misbruik
r* de gemeenteraad bestaat daar
'^°gal wat oppositie tegen. „Er zijn
| °g teveel vragen over het bunga-
°wpark onbeantwoord. Krijgt de

««neente die 275.000 gulden uit het
he ?eentefonds voor de huisjes jaof
2(to " daarom zijn het er nu maar
ry* in plaats van 251? Moet de toe-
Werf?Delasting opgetrokken wor-
We? r>tWee gulden Per overnach-
"""uir* i-- *■ moet eerst maar eens
Mar C

v worden>" zegt raadslid
t^gaKölgens van het Vrouwenap-

kr
IPat h

Uder Heinrichs ëaat er vanuit
275 nde bouw van de bungalows
gp-1 " gulden extra per jaaruit het
gem ntefonds oplevert. „Andere
vvii eenten krijgen dat ook, waarom
'zeirtk 17" En wat betreft het aantal
'aan "^ "In net contract met de
'en 2^nmer staat dat er tussen de 200

"DUngalows gebouwdkunnen
ihet en- Het is planmatig fraaier als
<jat Park wat ruimer opgezet wordt,
Van?ast wat beter in het landschap.

"-""Jaar de vermindering."
Bi; ri
Van Provincie was gistermiddag
niPr^ege een verplichte snipperdag

mar»d bereikbaar.

ROERMOND - De strijd voor be-
houd van de provinciale welzfjnsin-
stellingen in Roermond is nog niet
gestreden. Herman Kaiser, die gis-
teren als burgemeester is geïnstal-
leerd, zei: „Een stad waar meer dan
1000 arbeidsplaatsen op de tocht
staan - kazerne, koninklijke mare-
chaussee, rijksverkeersinspectie,
provinciale steunfuncties welzijn en
deel Raad van Beroep - heeft alle
reden om doordringend op de deur
te kloppen van provincie en rijk".

Verzet Kaiser
tegen vertrek
van 'welzijn'

Lego onderzoekt acht tot tien loka-
ties in Europa en Noord-Amerika
om het nieuwe pretpark Lego
World, waarmee een investering
van 180 miljoen gulden gemoeid is,
te bouwen. Heerlen is nu al gestart
met de procedure om de bouw mo-
gelijk te maken. In 1993 moet daar-
mee begonnen kunnen worden en
in 1996 moet het park klaar zijn. In
juni wil Lego de keuze-mogelijk-
heid reduceren tot 3 k 4 lokaties en
eind 1992 moet de definitieve aan-
wijzing plaatsvinden.

„Toen wij hier te horen kregen wat
voor een plek Heerlen had voor Le-
go World werd ons duidelijk dat
onze kansen gering zijn. Autowegen
omsluiten het gebied en voeren
naar alle delen van Europa, zoiets
kunnen wij hier niet bieden," aldus
één van deredacteuren van de Duit-
se krant.

HEERLEN - Volgens de 'Waldec-
kische Landeszeitung' maakt Heer-
len veel meer kans op Lego World
dan Arolsen dat in het Sauerland in
Duitsland ligt. Arolsen, waar de
vroegere koning Emma geboren
werd, is ook in de race voor het
park. 'De plek waar het Lego-park
moet komen is hier een grote vlak-
te, waar verder niets te zien is. Aan-
en afvoerwegen zijn er nauwelijks.
In dat opzicht .heeft Arolsen een
enorme achterstand bij Heerlen', al-
dus de krant.

Arolsen: Meer
kans Heerlen

op Lego World

Politie 'steelt'
uit open auto's
htii SSUM ~De Brunssumse po-
hul °nderzocht gisteren met be-
fcark Van vÜf stadswachten of ge-
V_h _erde auto's afgesloten waren.
B_ü! 1900 voertuigen bleken er 65
_*°°n open. Uit zeven auto's wer-

rïie*. dc>or de controleurs goederen
°D h enomen die de eigenaren later
den bureau, na een standje, kon-
t,..1! oPhalen. De 'Op slot buit eruit-
rn- e v»nd plaats tussen tien uur 's
tX/sens en vier uur in de middag.

SITTARD - Zelf noemt fotograaf
Rob Nijpels de theaterportretten
zhn vrije werk. In het dagelijks le-
ven houdt hij zich in zijn studio aande Everstraat in Einighausen bezig
met reclame-en industriële fotogra-
fie. Maar als het even kan is de30-jarige Sittardenaar in de Sittard-
se cu-tuurtempel. Al meer dan
twaalf jaaris hij daarmet zijn came-
ra te vinden om artiesten en cabare-
tiers te vereeuwigen. Om net dat
intieme moment vast te leggen dat
de voorstelling zo bijzonder maakt.

Zijn passie voor de theaterwereld,
die ooit in de Sittardse stads-
schouwburg begon, heeft het begin

van een portrettengalerij opgele-
verd. Een fotoserie van de groten
der aarde die permanent in de hal
van stadsschouwburg hangt. Le-
vensgroot kijken daar Toon Her-
mans, Herman van Veen, Willem
Nijholt en Paul van Vliet de toe-
schouwer aan. En allemaal hebben
ze meermalen op de Sittardse plan-
ken gestaan.

Het aardige was dat Paul van Vliet
gisteren^ Sittards aandeed met zijn
nieuwe 'theatershow '92' en dat hij
bovendien bereid was de portret-
tengalerij op 'ludieke' wijze te ope-
nenen. Van Vliet, geportretteerd
terwijl hij een roos met beide han-
den omklemt, onthulde zich zelf
door een echte roos, die op de foto
was geplakt, te plukken.

VALKENBURG - De gemeente Val-
kenburg aan de Geul heeft 18.000
gulden gestort in het rampenfonds
van de aardbeving in Midden-Lim-
burg. Dat komt neer op één gulden
per inwoner. De raad moet de bijdra-
ge achteraf nog goedkeuren.

Valkenburg stort
18 mille in fonds

SITTARD - De binnenstadparochie
in Sittard gaat dit jaar de kerken weer
openstellen voor - toeristisch - be-
zoek. Wegens vernielingen en derge-
lijke zijn de twee monumentalekerken
in het centrum van de stad gesloten,
uitgezonderd de tijden dat missen
worden opgedragen. Dit jaar wil het
kerkbestuur echter op gezette tijden
de deuren weer openen, mede omdat
de eerder genoemde maatregel ook in
de offerblokken merkbaar was.

Kerken Sittard weer
open voor bezoek

NIEUWSTADT - Van der Looy pro-
jectmanagement heeft in Nieuwstadt
landgoed Witham gekocht. Het bu-
reau uit Weert wil er samen met pro-
jectontwikkelaar Marinus& Partners
Beheer BV uit Maastricht een plan
realiseren voor de bouw van 60 tot 80
luxe woningen. Met de gemeente
Susteren moet nog overeenstemming
worden bereikt over de uitvoering van
dit plan, dat naar verwachting een in-
vestering van circa ’ 20 miljoen zal
vergen.

Projectbureau
koopt landgoed

Lemmensstraat in Geleen zo ernstig
mishandeld dat hij in het ziekenhuis
moest worden opgenomen. De jon-
gen werd door de 22-jarige J.K, even-
eens uit Geleen, met de vuist in el-
kaar geslagen. De politie vermoedt
dat de oorzaak van de mishandeling
ligt in een langlopend conflict tussen
de beide mannen dat die avond tot
een uitbarsting kwam. De dader werd
kort na de vechtpartij door een politie-
patrouille aangehouden en later weer
vrijgelaten. Het slachtoffer ligt in af-
wachting van een operatie nog steeds
in het Geleense ziekenhuis.

Geleendenaar
zwaar mishandeld
GELEEN - De 19-jarige M.M is don-
derdagavond op de Burgemeester

SCHINNEN - Gedeputeerde Staten
van Limburg moeten duidelijk maken
welke maatregelen er op de regionale
stortplaats in Schinnen worden getrof-
fen indien zich een aardbeving voor-
doet waardoor alle voorzieningen op
de stortplaats wegvallen. Het college
van B en W van Schinnen schrijft dat
in zijn reactie op het Milieu Effectrap-
port (MER) dat de provincie over de
stortplaats heeft laten opstellen. Ook
eist het college dat de vrijkomende
gassen op de stortplaats 'nuttig' wor-
den toegepast waarbij affakkelen al-
leen aanvaardbaar is bij calamiteiten.
Kritiek heeft de gemeente Schinnen
op het MER in die zin dat zij het stuk
moeilijk leesbaar vindt.

Stort beveiligen
tegen aardschok

SWEIKHUIZEN - Volgens de rijkspo-
litie in Schinnen hebben de jonge
Spaubeekenaren, die begin deze
week werden aangehouden omdat ze
pamfletten van de Centrumpartij ver-
spreidden, niets te maken met de drie
anonieme bommeldingen die onlangs
leidden tot ontruimingen van asielzoe-
kerscentrum 'Moorheide' in Sweikhui-
zen. Ook hebben zij niets uit te staan
met devernielingen op het joodskerk-
hof in Beek. „Wat dat laatste betreft
zitten we met ons onderzoek op dood
spoor", aldus de politie.

Bommeldingen
niet bewezen

AKEN - Het aantal drugsverslaafden
in de Duitse gevangenissen is in de
laatste tien jaar meer dan verdubbeld.
Volgens minister Rolf Krumsiek van
justitie van de deelstaat Noordrijn-
Westfalen is intussen een op de vijf
gedetineerden in Duitsland verslaafd
aan drugs. Daarbij zijn niet inbegre-
pen de gevangenen die verslaafd zijn
aan alcohol of medicijnen. Krumsiek
meent dat het drugprobleem in Duits-
land niet alleen via de tenuitvoerleg-
ging van straffen kan worden aange-
pakt.

Verdubbeling van
drugverslaafden

HEERLEN - Op het traject Heerlen-
Kerkrade rijden in de nacht van
woensdag op donderdag geen trei-
nen. Vana 22.07 stopt het treinver-
keer tussen beide plaatsen, dat heeft
de NS gisteren meegedeeld. Er wordt
in genoemde nacht aan de beveiliging
gewerkt, daarom moet de stroom wor-
den afgezet op de bovenleiding. Rei-
zigers worden per bus vervoerd.
Donderdagmorgen 7 mei rijden de
treinen weer normaal.

Geen treinen
Heerlen-Kerkrade

Volgens Rob Nijpels heeft hij daar-
mee de 'verpersoonlijking' van de
cabaretier willen vastleggen. Want
daar gaat het de Sittardse fotograaf
voornamelijk. Hij volgt in de zaal de
voorstelling met zijn camera en legt
dan de theaterpersoonlijkheid of de
man achter de artiest bloot. Dat ge-
beurt instinctief. Nijpels heeft van
tevoren geen compositieschema in
zijn hoofd. Hij gaat ook nooit eerst
krjken. Vlak voor de voorstelling
leest Nijpels het programma. De
portretten komen vervolgens spon-
taan tot stand.
Moeite om toestemming voor zijn

fotowerk te krijgen, heeft hrj niet.
„Toen ik twaalf jaargeleden begon,
was de belangstelling nog maar zeer
gering. Door de jaren heen heb ik
met diverse artiesten een goede
band opgebouwd. Ze weten wat
voor foto's ik maak en dat ik mijn
werk nooit achter hun rug zal ver-

kopen. Zo is een goede relatie ont-
staan waar ik nu van profiteer".
Hij krijgt regelmatig opdrachten
van de artiesten zelf ter illustratie
van programmaboekjes en aankon-
digen.
Het idee om een fotogalerij in de
schouwburg te realiseren is volgens

Nijpels afkomstig van directeur
Pierre Gorissen. „Hij wilde wat aan
de aankleding doen en heeft toen
aan mij gedacht. Ik heb hier name-
lijk ook een fotoserie in het arties-
tencafé hangen". Hij denkt dat de
fotogalerij voorlopig uit vier por-
tretten blijft bestaan.
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" Paul van Vliet plukt onder het toeziend oog vanfotograaf Rob Nijpels een roos van zijn por-
tret. Foto: ERMINDO ARMINO

Brand na kortsluiting
I Van onze verslaggever

- Het bunga-
lowpark Strijthagen krijgt inPlaats van de tot nu toe aan-gekondigde 251 bungalows,
fnaar 203 vakantiehuisjes.
|L>at staat in een brief aan de
gemeenteraad, waarin burge-
meester en wethouders vanlandgraaf voorstellenfWeyers Beleggingen BV ai-rast toestemming te geven■Pm met de bouw van het
Park te beginnen. De ge-
meenteraad moet zich nog°ver dat voorstel uitspreken.

ooruitlopend op wijziging van het'
fea

S inmingsplanwil net college nu
Dat r**eyers vrijstelling verlenen.
_,at kan alleen als Gedeputeerde
hiaten van-Limburg en ook de ge-

L eenteraad daarmee instemmen.
fcpT, sch«nen dat al gedaan te heb-
CvX " Pr°vinciale Planologische
p°mrnissie heeft over het plan ver-gaderd en we hebbengeen telefoon-jf gekregen dat er iets niet in ordeb- ik ga er dus vanuit dat die toe-E*mming komt," aldus wethouderWlel Heinrichs.
■V** de zogenoemde Artikel 19-pro-edure wil Landgraaf dus de bouw'van hetbungalowpark laten starten.

Von onze verslaggeefster

verdwijnen van de (restanten)
vuurwerk gisteren een raadsel.

Hij wees erop dat zowel politie
als brandweer zoals gebruike-
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__t_________s>-'>*^~

nu de Evangelische Omroep
gaat samenwonen met Veronica

bezint hij zich op zijn standpunt
over voorbehoedsmiddelen

punaise
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Op zaterdag 16 mei 1992 hopen mijn ouders,
schoonouders, opa en oma

Sjo Linnovandeberg
en

Leonie (Leike) Heijnen
hun 50-jarig huwelijk te vieren.
Uit dankbaarheid zal er om 11.00 uur een
h. mis worden opgedragen in de Remigiuskerk te
Klimmen.
Gelegenheid totfeliciteren van 18.00 tot 19.30
uur in zaal Keulen, Schoolstraat 3 te Klimmen.
Uw aanwezigheid zullen wij ten zeerste op prijs
stellen.
Lily Scharf-Linnovandeberg - Harald Schart
Stefan en Michael

Dankbetuiging
Hartelijk dankvoor de grote belangstelling,
bloemen, geschenken en felicitaties bij ons

50-jarig huwelijksfeest.

Wij danken mede namens onze kinderen en
kleinkinderen allen die ons die dag tot een

onvergetelijke hebben gemaakt.

TRUUSRUTTEN en JOEPSMEETS
Brunssum, mei 1992
Mozartstraat 33

t
Rust nu maar uit, je hebt jestrijd gestreden.
Je hebt het als een moedige vrouw gedaan.
Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden?
En wie kan voelen, wat je hebt doorstaan?
Rust nu maar uit.

Na een moedig gedragen ziekte is op 70-jarige
leeftijd van ons heengegaan in het verpleeghuis
Schuttershof te Brunssum, voorzien van de h.
sacramenten der zieken, onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante
en nicht

Wilhelmina Johanna
Winckels

weduwevan

Wouter Klaas van der Meer
Brunssum: Nico v.d. Meer en

Charlotte Boh
llona, Pim

Heerlen: Miechel en Renate
v.d. Meer-Jacobi
Patrick, Léon

Heerlen: Mar ion en Jos
Keijssers-v.d. Meer
E line
Familie Winckels
Familie v.d. Meer

30 april 1992
Corr.adres: Pasteurstraat 14, 6412 VD Heerlen
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelijks
van 17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van
het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
Avondwake heden zaterdag om 18.30 uur in de
hierna te noemen kerk.
In de parochiekerk van de H.H. Martelaren van
Gorcum aan de Sittarderweg te Heerlen, zal de
plechtige uitvaartdienst gehouden worden op
maandag 4 mei om 14.00 uur.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is
uw naam in het condoléanceregister te schrij-
ven.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend
plaats in het crematorium te Heerlen aan de
Imstenraderweg.
Zij die geerf kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Onze welgemeende dank gaat uit naar het per-
soneel van afd. De Wilg, van het verpleeghuis
Schuttershof te Brunssum, voor de verzorging
en de goede zorgen besteed aan onze moeder,
schoonmoederen oma

W.J. van der Meer-
Winckels

Kinderen en kleinkinderen

t
Na een leven van zorg en aandacht voor allen
die hem dierbaar waren, is tot onze grote droef-
heid, voorzien van de h. sacramenten der zie-
ken, in de leeftijd van 75 jaar, toch nog onver-
wacht van ons heengegaan, mijn lieve man,
onze zorgzame vader, schoonvader, grootvader,
overgrootvader, broer, schoonbroer, oom en
neef

Jacques Tummers
echtgenoot van

Annie Michels
Geleen: Annie Tummers-Michels
Geleen: Jos.Bloemers-Tummers

Teun Bloemers
Vlodrop: Tiny Wasserman-Tummers

Jo Wasserman
Geleen: Mia Lemmens-Tummers

WilLemmens
Berg a/d Maas: Riny Cox-Tummers

Huub Cox
Geleen: Gerard Tummers

Iny Tummers-Willems
kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Tummers
Familie Michels

6164 AK Geleen, 30 april 1992
Jos Klijnenlaan 457
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden
dinsdag 5 mei om 12.00 uur in de H. Augusti-
nuskerk te Geleen, gevolgd door de crematie in
het crematorium van Dela, Vouershof 1 te Ge-
leen.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 11.30 uur.
Avondwake, maandag om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium

Ivan het Maaslandziekenhuis te Sittard, alwaar
gelegenheid is tot afscheidnemen, dagelijks van
17.30 tot 18.15 uur.

f
Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis dat heden
toch nog onverwacht, vlak voor haar 86e ver-
jaardag, gesterkt door het h. sacrament der zie-
ken, van ons is heengegaan, onze lieve zorgza-
me moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoon-
zus, tante en nicht

Maria Gertrudis Kluts
weduwe van

Johannes Jacobus
Bartholomeus

Valkenburg: A. Gelders-Bartholomeus
J. Gelders
Richard en Conny
Maurice

Elsloo: L. Bartholomeus
M. Bartholomeus-Mei jers
Guido
Bianca
Familie Kluts
FamilieBartholomeus

Heerlen, 30 april 1992
Corr.adres: Oosterbeekstraat 20
6301 ZV Valkenburg
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden
op maandag 4 mei a.s. om 10.30 uur in de
St. Barbarakerk, Schildstraat 42 te Treebeek,
waarna aansluitend begrafenis op de begraaf-
plaats aldaar.
Voor aanvang van de h. mis is er gelegenheid
tot schriftelijke condoleances.
Moeder wordt brj zonder herdacht, zondagmor-
gen in de h. mis van 11.30 uur in voornoemde
kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkamer van het
De Weverziekenhuis te Heerlen.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, dage-
lijks van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, geheven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

t
Dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend,
delen wij u mede, dat in de gezegende leeftijd
van 85 jaar is overleden, onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma

Maria Magdalena
Hubertine Reul

weduwe van

Hubert Christiaan
JozefSchaeps

Haar laatste jaren is zij liefdevol verzorgd in het
bejaardentehuis Firenschat.

Kerkrade (W): Arthur Schaeps
Aggie Schaeps-Spitz
Jeroen en Monique
Daniëlle en Maurice

Kerkrade (W): JoséKoken-Schaeps t
Wim Koken
Marcel enDominique
Marie-Ange

Oirsbeek: Roel Schaeps
Ruth Schaeps-Wielders
Renée
Arthur

Kerkrade, 28 april 1992
Corr.adres: Alexandereik 12, 6465AXKerkrade
Overeenkomstig de wens van de overledene
hebben de uitvaartdienst en begrafenis in fami-
liekring plaatsgevonden op vrijdag 1 mei j.l.

t
Ik wil mijnfamilie en al mijn vrienden,
collegae en bekenden bedanken voor het
bloemrijke leven dat zij mij gegeven hebben.

Karel Vriens
geboren te Venlo op 3 december 1934

overleden te Roermond op 30 april 1992
De uitvaartdienst is in de H. Antoniuskerk te
Blerick op dinsdag 5 mei om 11.00 uur.
Karel wordt ter aarde besteld op de begraaf-
plaats Blerickse Bergen te Blerick.
De avondmis is op maandag 4 mei om 18.00 uur
in de H. Antoniuskerk te Blerick.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleance.
U kunt afscheidnemen van Karel in derouwka-
mer van het Uitvaartcentrum, Vinckenhofstraat
125 te Venlo op zondag 3 meivan 17.00 tot 18.00
uur en maandag na de avondmis.
Corr.adres: Familie Vriens
Kampstraat 20
6041 BB Leeuwen-Roermond

t
In dankbare herinnering aan wat hij voor ons
betekende, geven wij u kennis dat na een lang-
durige ziekte van ons is heengegaan mijn lieve
man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa,
broer, schoonbroer, oom en neef

Piet Copier
echtgenoot van

Annie Wanten
Hij overleed in de leeftijd van 73 jaar, voorzien
van de h. sacramenten der zieken.

Elsloo: A. Copier-Wanten
Breda: Frans Copier

Sylvia van der Wal
Elsloo: Hub Copier

Marlies Copier-Lotz
Elsloo: Corry Lem mens-Copier

Mart Lemmens
Rust zacht opa
Alice, Ramon, Edo, Maurice,
Roel, Eveline, llona
Familie Copier
Familie Wanten

6181 CA Elsloo, 30 april 1992
Burg. van Heesstraat 18
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
maandag 4 mei om 13.30 uur in de Mariakerk te
Elsloo, waarna aansluitend de crematie in het
crematorium Nedermaas te Geleen.
Er is geen condoleren.
Heden, zaterdagavond tijdens de h. mis om
19.00 uur zal hij bijzonder herdacht worden in
voornoemdekerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van uitvaartcentrum Daemen, Heirstraat 41 te
Elsloo. Bezoek dagelyks van 18.30 tot 19.00 uur.
Mochten wij iemand vergeten zijn, dan hopen
wij dat deze annonce als kennisgeving be-
schouwd wordt.

* Enige en algemene kennisgeving

t
Op de terugweg van de begrafenis van haar vriend Claudio in Rome,
werd door een tragisch verkeersongeval op 34-jarige leeftijd uit ons
midden weggenomen, mijn lieve mama, onze dochter, zus, schoon-
zus en tante

Margot M.M.V. Wilhelm
«

De bedroefde familie:
Shakira
Harry en Netty Wilhelm-Beugels
Rob en Monie Wilhelm-Peeters
Femke, Boukje
Jos en Marjo Wilhelm-Dols

6431 DE Hoensbroek, 23 april 1992
Van Hövell tot Westerflierhof 13
De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden op vrijdag 1 mei
te Heerlen.
Graag willen wij iedereen bedanken voor uw steun en medeleven
ons betoond tijdens deze moeilijke dagen.

4- Frans Smids, 73
* jaar, echtgenoot

van Lies Jongen.
Corr.adres: Albert van
Scharnlaan F64, 6226
HW Scharn-Maa-
stricht. De plechtige
eucharistieviering zal
gehouden worden op
maandag 4 mei a.s.
om 14.00 uur in de pa-
rochiekerk van O.L.
Vrouw van Lourdes te
WW Maastricht.

Liggen in het gras,
Onkruid aan jevoeten,

—. — Kruiden om je heen
En je bent zo gelukkig

i als in het begin ...
Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud,
goedheid, bezorgdheid, eerlijkheid en liefde is, in de
leeftijd van 69 jaar, voorzien van de h. sacramenten
der zieken, van ons heengegaan onze pa, schoonpa,
opa, zoon, broer, schoonbroer, oom en neef

Bèr Lahaije
vriend van

Gerrie Schlotter
Valkenburg a/d Geul: Gerrie Schlotter

Veldhoven: Armemarie en Huug,Edith
Eindhoven: Beppie en Kees, Torn,

Doortje, Michiel
Heerlen: Mevr. B. Lahaije-Smeets

Sibbe: Familie Lahaije
Familie Geurten

6301 GG Valkenburg a/d Geul, 30 april 1992
Wilhelminalaan 3 app. 3
Corr.adres: Bree 71
5501 JB Veldhoven
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden dinsdag 5
mei om 10.30 uur in de St. Rosakerk te Sibbe, gevolgd
door de begrafenis aldaar.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot per-
soonlijk condoleren vanaf 10.15 uur.
Avondwake, maandagavond om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
Pa is opgebaard in het mortuarium gelegen aan de
Spoorlaan 29 te Valkenburg, alwaar gelegenheid is tot

I afscheidnemen, dagelijks van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelie-
ven deze annonce als zodanig te beschouwen.

f IDankbaar voor alles wat hij steeds voor ons
heeft gedaan, geven wij u kennis van het overlij-
den van mijn lieve man, vader, schoonvader,
onze opa, schoonzoon, broer, zwager, oom en
neef

Lubbert Bos
echtgenootvan

Mia Hanssen
Hij overleed in de leeftijd van 59 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Haanrade: M.Bos-Hanssen
Bleyerheide: Resie Duckers-Bos

Ed Duckers
Nancy en Danny
Familie Bos
Familie Hanssen

6464 CN Kerkrade, 1 mei 1992
Haanraderweg 233 a
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op dinsdag 5 mei a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van het H. Hart van Jezus te
Kerkrade-Haanrade, waarna aansluitend de be-
grafenis zal plaatsvinden op de r.k. begraaf-
plaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare over-
ledene, op maandag 4 mei a.s. om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streek-
mortuarium St. Pieterstraat 145, Chèvremont-
Kerkrade, gelegen op het terrein van de Lücker-
heidekliniek, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

T I
Moeder is er niet meer,
een plaats in huis is leeg.
Zij geeft ons niet meer de hand,
de dood verstoorde de mooiste band.

Dankbaar voor hetgeen zij voor ons betekend
heeft, nam God heden tot Zich, na een welbe-
steed leven, voorzien van de h. sacramenten der
stervenden, in de leeftijd van 84 jaar, mijn dier-
bare vrouw, mijn goede moeder, schoonmoe-
der, oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Johanna Maria
Margaretha Hubertina

Prevoo
echtgenote van

Franciscus Hubertus
Boosten

In dankbare herinnering:
Wylré: F.H. Boosten
Wylré: M.J. Geelen-Boosten

C. Geelen
Patrick
Angelique
Familie Prevoo
Familie Boosten

6321 AG Wylré, 30 april 1992
Brouwerijstraat 5
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op dinsdag 5 mei
om 11.00 uur in deparochiekerk van St. Gertru-
dis te Wylré.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf
10.30 uur in voornoemde kerk.
De avondwake, gevolgd door de vooravondmis,
zal plaatshebben op maandag 4 mei om 18.30
uur in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het
mortuarium 'Sjalom' van de zusters Clarissen,
Hilleshagerweg 11 te Mechelen.
Bezoekuur dagelijks van 17.00 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Dankbetuiging
Voor de vele mooie brieven, condoleances, bloe-
men en het medeleven tijdens de ziekte en de
begrafenis van mijn lieve man, onze dierbare
vader, grootvader en overgrootvader

Jakob Bos
willen wy iedereen heel hartelijk danken.

Rika Bos-Ulder
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

De grote belangstelling, de vele troostrij-
ke brieven, bloemen en h. missen bij het
heengaan van onze lieve vader en
schoonvader

Kees Roelands
hebben ons getroffen. Al deze blijken
van medeleven en de wetenschap dat hij
door zovelen werd geacht, hebben ons
gesterkt dit verlies te dragen.

Kinderen
Heerlen, mei 1992
De plechtige zeswekendienst zal plaats-
vinden op zaterdag 9 mei a.s. om 19.00
uur in de parochiekerk van H. Gerardus
M_oella te Heksenberg-Heerlen

~j^ IWat in liefde is gedaan
blijft eeuwig bestaan

Heden is van ons heengegaan in de leeftijd van
79 jaar mijn lieve man, onze zorgzame vader en
schoonvader

Johannes Aloys
Skowronski
' echtgenoot van

Karoline JohannaBirgel
In dankbare herinnering:

Brunssum: K.J. Skowronski-Birgel
Termunten: A.E. Skowronski

G.C. Skowronski-Schreuder
Brunssum, 30 april 1992
Corr.-adres: Hazenkampstraat 55
6445 BK Brunssum
De rouwdienst zal plaatsvinden op woensdag 6
mei as. in de Nieuw Apostolische kerk, gelegen
aan de Marebosjesweg 7 te Treebeek-Brunssum
om 14.00 uur, waarna aansluitend de begrafenis
plaatsvindt op de algemene begraafplaats gele-
gen aan de Merkelbeekerstraat te Brunssum.
Er is in voornoemde kerk gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig
te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving
t

Bedroefd maar dankbaar voor wat hij voor ons
heeft betekend, geven wij kennis dat heden ge-
heel onverwacht van ons is heengegaan, onze
lieve broer, zwager en oom, de heer

JozefMeertens
Hij overleed op de leeftijd van 86 jaar.

Uit aller naam:
FamilieMeertens

Vaals, 30 april 1992
Corr.adres: H. Kleikers
Bosstraat 111
6291 CH Vaals
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de be-
grafenis zal plaatshebben op dinsdag 5 mei a.s.
om 11.00 uur in de parochiekerk St. Jozef te
Vaals.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter.
in de kerk.
Op maandagavond zal de overledene worden
herdacht tijdens een eucharistieviering om
19.00 uur in bovengenoemde kerk.

Enige en algemene kennisgeving

t
Op vrijdag 1 mei overleed in het St. Gregorius-
ziekenhuis te Brunssum, gesterkt door het h.
sacrament der zieken, op de leeftijd van 74 jaar,
mijn dierbare man, onze schoonbroer, oom en
neef, de heer

Karel Palm
De bedroefde familie:
Familie Palm
Familie Schormans

Corr.adres: Schoolstraat 31
6374 GD Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op dinsdag 5 mei a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Jozef te Waubach, waar-
na aansluitend de crematie zal plaatsvinden in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg
10.
Voor vervoer wordt gezorgd.
Bijeenkomst in de kerk; er is geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortua-
rium van het St. Gregoriusziekenhuis te Bruns-
sum, bezoeküjd dagelijks tussen 17.30 en 18.30
uur.
Maandag 4 mei a.s. om 18.40 uur rozenkransge-
bed, aansluitend h. mis in voornoemde kerk.

Met leedwezen hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van ons zeer gewaardeerd
ere-bestuurslid, oud-lid en bestuurslid

ZefDassen
Bestuur, dirigenten leden
Fanfare St. Cecilia
Doenrade

Enige en algemene kennisgeving^
t

De waarheid dringt nog niet tot ons door, maar
het feit ligt er.
Moeder is toch nog onverwacht gestorven. Zij
werd 52 jaar.

Hermine Römgens
De bedroefde familie:

Landgraaf: Ralf Römgens
Landgraaf: L. Römgens-Reuters

Culemborg: P. Römgens
A. Römgens-Gerets
en kinderen

Piraeus (Gr.): A. Mathioudakis-Römgens
en kind
FamilieRömgens

6374 XC Landgraaf, 29 april 1992
Eygelshovenerweg 20
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op maandag 4 mei a.s. om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H. Jozefte Waubach, waar-
na aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op het r.k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed tot intentie van onze dierbare
overledene op zondag 3 mei a.s. om 17.10 uur in
voornoemde kerk, waarna aansluitend om 17.30
uur avondmis.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streek-
mortuarium (gelegen op het terrein van deLüc-
kerheidekliniek), St. Pieterstraat 145 te Kerk-
rade-Chevremont, dagelijks van 18.00 tot 19.30
uur.

w__^_^_^_^_ l
_
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Wij waren diep ontroerd door zoveel belangstel-
ling in het crematorium. Een indrukwekkender
afscheid van

Jo
hadden wij ons niet kunnen wensen.
Uw medeleven bij zijn afscheid, door een be-^
zoek, een persoonlijk woord, door uw vele bloe-'
men, brieven, kaarten en door uw aanwezig-
heid, was hartverwarmend.
Wij danken u daar zeer voor.

Familie Placzek
en Gerrit

Brunssum, mei 1992 -
Graag willen wij familie, kennissen, NedCar en
Fortuna S. bedanken voor de blijken van mede-
leven bij het overlijdenen de crematie van

A.C. (Appie)
Barmentloo

Familie Barmentloo
M. Stijns
M. Stevens

Meezenbroekerweg 152
6415 SG Heerlen

5 MEI
NATIONALE FEESTDAG
Omdat Bevrijdingsdag 5 mei door de overheidtot
jaarlijksenationale feestdag is verklaard, zullen de
Maastrichtse apotheken en huisartsenpraktijken op ,
deze dag geslotenzijn.

Dinsdag 5 mei a.s. is de waarneming geregeld als op
zondag, dat wil zeggen: voor spoedgevallen kunt u
zich wenden tot de centrale dokterstelefoon (tel.
625111) en voor spoedrecepten tot de dienstdoende
apotheken (apotheek Alen, Wycker Brugstraat 10 of
apotheek Martens, Emmaplein 19).

Ook het Informatie- en Servicecentrum van de
apothekers in de serrehal van het Academisch
Ziekenhuis zal op 5 mei gesloten zijn.

De Maastrichtse apothekers en
huisartsen "&

Voor het opgeven van familieberichten voor
de krant van maandag, bestaat gelegenheid
op zondagmiddag tussen 15.00en 16.00
uur op ons hoofdkantoor, of telefonisch
uitsluitend op 045-739886.

Limburgs Dagblad
In de Cramer 37, Heerlen.



den te veel zware metalen in
het papierslib zitten.

Degenaar wil nu weten welke

provincies (nog meer) een der-
gelijk verbod kennen en wat
daarvoor deredenen zijn.

In Limburg is de groeve Hou-
ben in Spaubeek aangewezen
als plaats waar het afval van
Page moet worden verwerkt.
D66 wil weten sinds wanneer
dit gebeurt en om welke hoe-
veelheden het gaat. Indien in
Spaubeek slechts een deel van
het papierslib wordt verwerkt
dat in Limburg wordt aange-
boden, wil Degenaar weten
waar de rest naartoe gaat.

MAASTRICHT - De D66-frac-
tie in Provinciale Staten wil
duidelijkheid over de verwer-
king van Page-papierslib in
Limburg. Het Provinciale-Sta-
tenlid Clemens Degenaar heeft
hierover schriftelijke vragen
gesteld aan het college van Ge-
deputeerde Staten van Lim-
burg naar aanleiding van het
verbod van de provincie Fries-
land het papierslib nog langer
te gebruiken als bodemverbe-
teraar in de landbouw. Er zou-

D66-fractie
wil helderheid
over gebruik
papierslib

Van onze redactie economie Geen subsidie voor
ondernemingshuis
in regio Heerlen

Van onze redactie economie

HEERLEN - De regio Heerlen mag
niet meedoen met de landelijke
'proefprojecten onderhemingshui-
zen'. Zij loopt daarmee een subsidie
van 150.000 gulden mis. Dit geld
dekt de kosten voor het aantrekken
van een procesbegeleider voor een
periode van drie jaar. Volgens de
minister voldoet de regio niet aan
de gestelde criteria.

De regio's Breda, Twente en Sal-
land zijn voor deze wel proef aange-
wezen. De ondernemingshuizen
zijn samenwerkingsverbanden van
verschillende regionale instanties
die de voorlichting en advisering
aan het Midden- en Kleinbedrijf ef-
ficiënter en doelmatiger moeten
maken. Behalve de Kamer van
Koophandel zitten in een onderne-
mingshuis ook het Innovatiecen-
trum, het Instituut voor Midden- en
Kleinbedrijf en het EG-adviescen-
trum.
Het idee achter de ondernemings-
huizen is dat het de ondernemer
gemakkelijker gemaakt moet wor-
den om zijn weg te vinden in het
woud van voorlichtingsinstanties, j
De Kamer van Koophandel kon gis-
teren wegens een vrije dag niet rea.
geren op het mislopen van de subsi-
die. Ook op het Ministerie van
Economische Zaken werd niet ge-;
werkt zodat over de exacte redenen-
omtrend de afwijzing vooralsnog in.*
het duister getast moet worden.

Miranda de 75.000ste

Van onze redactie economie
Vierkant
re AbvaKabo wijst deze 'flexibili-
grifjgsbijdrage' echter vierkant van
So n°-- Volgens de ambtenaren-
g. nd i s ne . een verkapte bezuini-

-2 ?§sn-iaatregel. Het zou geenszins
c„ r zijn dat de door de instellin-
gen Vr« te maken 'flexibele' gelden
teX,ruil_t zullen worden voor projec-n die aansluiten bij de doelstellin-

" *en van de betrokken instituten.

Mh *nsteuingen kunnen volgens de
DvaKabo zelf zorgen voor een

Gespioneerd in
Aken voor DDR
KEN - Een 53-jarige Duitse inge-

?_v Uit Westfalen zou in de iaren
*Ls

6
k
tig als werknemer bij de Tech-

ges e Hogeschool in Aken hebben
jpj^oneerd voor de voormalige
sten ' e man zou voor ziJn Qien-
XpX 1, °ngeveer twintigduizend mark
v<*Dben ontvangen.

11 *^e ingenieur is afgelopen
de~" °*ag in Düsseldorf een pro-
\b0

begonnen, omdat hij ervan
iöa Verdacht meer dan vijftien
"ten lang wetenschappelijke stuk-
öij t

naar net voormalige Oost-
Ultsland te hebben doorgesluisd.

voor het behoud van de produktie
in Bom en ontwikkelingsactivitei-
ten in Helmond op de langere ter-
mijn.

Mede-eigenaar
Renault bezit op het ogenblik 25
procent van Volvo's personenauto-
divisie en 45 procent in de vracht-
wagenactiviteiten. Indirect is Re-
nault daardoor ook mede-eigenaar
van NedCar. _
Een belangrijke drempel voor ver-
dere samenwerking is dat Renault
voor tachtig procent in handen is
van de Franse staat. Om het aandeel
van Volvo in Renault verder uit te
breiden, is toestemming nodig van
het Franse parlement.

Met name Volvo is voorstander van
volledige samenwerking. Het
Zweedse bedrijf is op deelgebieden
te klein om het langer alleen te kun-
nen rooien en versterkt door een
fusie met Renault de positie binnen
de EG.

-oals het Limburgs Dagblad in
fiaart reeds meldde, sluiten Re-
duit en Volvo een volledige fusie
Uet uit. Deze week werd het fusie-
erlangen nog eens bevestigd door
folvo-topman Pehr Gyllenhammar

'n Renaults Raymond Levy. De
cc concerns hebben al flinke'celnemingen in elkaar.

e bonden vrezen dat Volvo zich
|aat concentreren op de truck-acti-'.'feiten van beide concerns, terwijl
ienault de personenauto's meer
'aar zich toetrekt. Renault maakt

*" 1,8 miljoen auto's per jaar.
-'aarbij valt NedCar met 100.000
"Jto's in het niet. „Als Renault een

vinger in de pap krijgt
W NedCar duurt het niet lang of de
'ntvvikkeling van nieuwe modellen
"erhuist van Helmond naar Parijs",

'reest Van Rees. „En als het bij Re-
lault even tegenzit, pakken ze de
)roduktie van 100.000 Volvo's er zo>ven bij."

Rees gaat bij NedCar-directeur
'"ans Sevenstern garanties vragen

ÏEERLEN - Henk van Rees van de Industriebond FNV
■indt de fusieplannen van Volvo en Renault 'knap bedrei-
gend', zijn Unie-BLHP-collega Van Os noemt het 'rampzaligX
*eide vakbondsmensen vrezen dat het contract, waarbij de
Nederlandse staat, Mitsubishi en Volvo elk eenderde van de
indelen in de autofabriek NedCar hebben, ontbonden wordt.

Bijgemeentelijke enprovinciale instellingen

AbvaKabo bang voor
ontslagen in welzijn

# Deze mannen waren speciaal ingezet om de verkeersdrukte vanuit België te regelen. Erg druk hadden ze het gisteren
niet. Foto: FRITS WIDDERSHOVENVan onze verslaggever flexibeler inzet van middelen en

personeel. De eerste twintig pro-
cent van hun budget zou bij voor-
beeld kunnen worden gebruikt
voor de uitvoering van provinciale
projecten. De kritiek van de Abva-
Kabo sluit aan bij de opmerkingen
van de PvdA in Provinciale Staten.
Het college van GS beraadt zich
hier nog over.
De AbvaKabo vreest ook ontslagen
bij gemeentelijke instellingen. Een
aantal daarvan zou onvoldoende
worden gecompenseerd voor door
de provincie op te leggen maatrege-
len. Volgens de bond moet dit als-
nog gebeuren.

Bij de AbvaKabo en het provincie-
bestuur was gisteren niemand voor
commentaar bereikbaar.

Fraudeurs
gesnapt

THORN - Twee inwoners van
Beegden zijn door de politie van
Thorn betrapt op fraude. Een 48-ja.
rige man uit Beegden claimde mid--
dels een fictief dienstverband uitke-I
ringen op grond van de ziektewet,;
de arbeidsongeschiktheidswet en
de werkloosheidswet. Hij zou de be-
drijfsvereniging voor ongeveer
80.000 gulden benadeeld hebben.

Een 50-jarige man uit Beegden
werd gesnapt omdat hij zelfstandi-
ge werkzaamheden verrichtte tij-
dens zijn uitkering. Beide verdach-
ten zijn na hun aanhouding weer
vrijgelaten.

Enorme verkeersdrukte
in Maastricht blijft uit

Annadalziekenhuis was inge-
steld, is weinig gebruik gemaakt.
Rond het middaguur bood de
parkeerplaats - capaciteit vijf-
honderd auto's — een lege aan-
blik. De bedoeling van deze
voorziening was dat de bezoe-
kers niet met hun auto de stad
zouden ingaan maar vanaf de
parkeerplaats met gereedstaan-
de stadsbussen naar het centrum
zouden worden gebracht. De
vier gereedstaande bussen heb-
ben echter slechts enkele ritjes
met weinig klanten gehad. Van
de extra parkeerplaats bij Van
Gend en Loos aan de Fronten-
singel is wel veel gebruik ge-
maakt.

§STRICHT - De AbvaKabo
t dat bij provinciale eij. ge-

—itelijke welzijnsinstellingen
i^dwongen ontslagen zullen vallen.
rat is voor de bond onacceptabel,
p, staat in een commentaar op door
gedeputeerde Staten van Limburg
«arigekondigde- bezuinigingen als■#eVolg van rijksbeleid. „AbvaKaboff yan mening dat onvoldoende dui-Peüjk wordt dat partijen betrokken
>'J deze operatie gedwongenontsla-gen niet acceptabel achten", schrijftfe bond.
'T 1! de provinciale instellingen gaat

e* om het IKOL (met als doelgroe-
j~er> gehandicapten, jongeren en

|tUderen) en zeven zogenoemde
*^eunfuncties'. Deze moeten niet
J; een tien procent van hun budget"ueveren, maar ook nog eens twin-
J6 Procent daarvan afstaan ten gun-
?e van een provinciaal ontwikke-

Uit dat fonds willen
gedeputeerde Staten van Limburg
ubsidie toekennen voor concrete

l*3ecten.

op een normale vrijdag. „Tegen
het middaguur is de zogenoem-
de 'kleine binnenring' voor enige
tijd afgesloten om te voorkomen
dat het centrum dichtslibte. Het
is echter niet nodig gebleken
ook de invalswegen af te slui-
ten", zegt de woordvoerder.

Volgens de politie was tot gister-

Van onze correspondent

MAASTRICHT - De verwachte
enorme verkeersdrukte in Maas-
tricht is gisteren uitgebleven. De
Belgen en de Duitsers, voor wie
1 mei een vrije dag is, en de Ne-
derlanders die na Koninginne-
dag een dag verlof hebben geno-
men, zijn niet massaal met de
auto naar de provinciehoofdstad
gegaan. De invalswegen van de
stad hoefden niet te worden af-
gesloten om files te voorkomen.

Volgens politiewoordvoerder
Bert Peters is het gisteren niet
drukker geweest in de stad dan

middag het aantal meldingen
van opengebroken auto's, aanrij-
dingen en zakkenrollerij zelfs
laag in vergelijking met gangba-
re 'Belgendagen'. De gemeente-
politie zette geen extra personeel
in: acht motorrijders wisten het
verkeer in goede banen te leiden.
Van de speciale 'park and ride'-
voorziening, die gisteren op de
parkeerplaats van het oude Sint-

Stille sanering
bij oude Glasmy

vier andere mensen (waaronder de
vriendin van de boekhouder) op
non-actief gesteld. Een maand eer-
derwerden al vijfmensen naar huis
gestuurd, in februari drie en in ja-
nuari vijf.

evenals een glaswinkel voor schil-
ders uit de regio.

Bij curator Udo wekt met name het
ontslag van boekhouder Wilhelmus
bevreemding: „Op het functioneren
van Wilhelmus is niets aan te mer-
ken." Directeur van Grinsven van
Arvah vindt dat Wilhelmus zijn sa-
laris niet waarmaakt: „Hij is niet in
staat bij mijn afwezigheid het be-
drijf te leiden." De boekhouder
heeft een advocaat in de arm geno-
men om zijn ontslag aan te vechten.
Zelf denkt hij dat hij weggewerkt
wordt omdat hij te lastig is.

Wilhelmus is degene die bij zijn in-
diensttreding in april 1991 merkte
dat de boekhouding van Glasmy
een grote puinhoop was. Volgens
die boeken had Glasmy in 1990 een
verlies van ’ 3 ton geleden. Wilhel-
mus kwam erachter dat het verlies
over 1990 in werkelijkheid ’ 3 mil-
joen bedroeg en dat in de eerste
maanden van 1991 alweer ’ 4,5 mil-
joen was verloren. In november,
toen het faillissement werd aange-
vraagd, waren de verliezen al opge-
lopen tot ’ 6,6 miljoen.

Dubbelglas
Volgens directeur C. van Grinsven
van Arvah had het glasbedrijf naar
verhouding veel teveel kantoorper-
soneel en te weinig produktieperso-
neel. Door de recente ontslagen is
dat nu rechtgetrokken. Van Grins-
ven zegt dat hij binnenkort zes
nieuwe mensen in de produktie
gaat aannemen als er een tweede fa-
brikagelijn voor dubbelglas bijkomt Puinruimen

HEERLEN - Bij het vorig jaar na
een faillissement overgenomen
Heerlense bedrijf Glasmy is de el-
lende nog niet voorbij. De Bos-
sche branchegenoot Arvah, die in
december de gezonde restanten
van Glasmy overnam, is volgens
werknemers bezig met een stille
sanering. Van de 58 resterende
personeelsleden eind 1992 zijn er
nu nog 48. Een woedende Erik
Wilhelmus, die woensdag als
boekhouder op non-actief is ge-
steld, beweert dat er nog maar 42
mensen werken.

Curator mr F. Udo moet tanden-
knarsend toezien hoe een deel van
zijn werk nu door Arvah teniet
wordt gedaan. Met veel moeite wist
hij eind vorig jaar een restant van
het failliete Glasmy te redden. Het
werd aan Arvah verkocht, dat op-
nieuw in het bedrijf wilde investe-
ren en op den duur het personeels-
bestand weer wilde uitbreiden. Nu
dat echter niet gebeurt en de werk-
gelegenheid zelfs afbrokkelt, staat
Udo machteloos. Zijn taak is voor-
bij. Garanties voor het personeel
zijn er niet en Udo mag zich er niet
meer mee bemoeien.

In april zijn behalve Wilhelmus nog

Directielid Van Grinsven vertelde
in februari dat Arvah met een scho-
ne lei in Heerlen wilde beginnen.
Met name in de fabrikage van isola-
tieglas en kunststof panelen zag hij
toekomst. „Het puinruimen is nu
bijna achter de rug", aldus Van
Grinsven. Het is enorm moeilijk het
ontzettende verlies van Glasmy om
te buigen. Op het ogenblik maken
we nog geen winst, maar ik streef
ernaar eind dit jaaruit de verliezen
te zijn. Het moeilijkste is het ver-
trouwen terug te winnen van de
oude klanten."

Rustige wacht

spoed naar het zieken-
huis in Venlo worden
overgebracht waar zij
ter observatie nog
steeds verblijft.

31-jarige man gearresteerd

Paniek na brand
in drogisterij

VENLO - Een 31-jarige
inwoner van Venlo is
gistermiddag gearres-
teerd omdat hij rond
kwart over vier 's mor-
gens brand gesticht zou
hebben in een drogiste-
rij aan het Mgr. Nolen-
splein. Een politiepa-
trouille ontdekte de
uitslaande brand in de
drogisterij en in een er-
naast gelegen hotel-res-
taurant. De politie schat
de schadeop zeker acht
ton, vermoedelijk veel
meer, aangezien de

De politie gaat na of de
aangehouden man ook
betrokken is geweest
bij een autobrand aan
de Hogeweg en bij in
brand gestoken terras-
stoelen aan de Oude
Markt. Beide brandjes
braken kort voor en
kort na de brand *aan
het Nolensplein uit.

twee zaken voorlopig
buiten bedrijf zijn.

Veertig in hoofdzaak
bejaarden die boven de
zaak woonden, moesten
door de politie worden

geëvacueerd. Ze wer-
den tijdelijk in hotel
Wilhelmina gastvrij op-
gevangen om daar van
de schrikte bekomen.
Eén van hen, een hart-
patiënte, moest met
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Van onze verslaggeverContract met NedCar is mogelijk in gevaar

Vakbond vreest fusie
van Volvo en Renault

Limburgs dagblad Limburg

" Precies om 14.23 uur ontving de 36-ste Lentebeurs in het MECC in Maastricht haar
75.0005te bezoeker. Omringd door bloemenmeisjes ontving de de 22-jarige MirandaBeen-
kens uit Eysden gisteren uit handen van zanger Dennie Christian een volledig verzorgd
weekend naar Scheveningen en tal van andere prijzen. Miranda was samen met haar
vriend naar de beurs gekomen om spullen te kopen voor hun nieuwe huis.

Foto: STUDIOPRESS
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al voldoende voorbeelden ge-
weest van wat kan gebeuren als
zon schietoefening uit de hand
loopt in een dichtbevolkt gebied.
Maar voorlopig wil niemand luis-
teren. Tot het natuurlijk eens
goed fout gaat."

AKEN - De stakingsacties
voor meer loon in de regio
Aken lijken langzamerhand
bij de bevolking steeds
meer ongenoegen te veroor-
zaken. De Duitse vakbon-
den namen gisteren bij ge-
legenheid van de nationale
feestdag 1 mei tijdelijk wat
gas terug, maar begin vol-
gende week wordt de druk
weer opgevoerd.Er zijn nog
geen aanwijzingen dat de
betrokken cao-partijen met
nieuwe voorstellen aan de
onderhandelingstafel gaan
zitten.

huisvuil daar door particuliere
ondernemingen wordt opge-
haald.

Bij het Akense gemeentebestuur
kwamen gisteren woedende tele-
foontjes binnen van ouders die
niet begrijpen waarom de open-
bare scholen volgende week eni
kele dagen dichtgaan. Volgens
een woordvoerder van de gej
meente is dat onvermijdelijk,
omdat niet alleen de conciërges
het werk neerleggen, maar ook
alle secretariaat-medewerkers en
het schoonmaakpersoneel. „Hel
zou onverantwoord zijn om de
lessen toch door te laten gaan
Een normale bedrijfsvoering is
gewoonweg niet meer mogelijk,
zeker in het geval van plotseling
optredende calamiteiten," zo
meent hij.

HOUTHALEN - Als er
vliegtuigen aan het oefenen
zijn, is het gedaan met de
rust in de kernen Houtha-
len-Helchteren, Meeuwen-
Gruitrode, Hechtel-Eksel,
Dilsen-Stokkem, Maasme-
chelen en Opglabbeek, even
over de grens in Belgisch-
Limburg. Een studie van
het laboratorium voor
akoestiek en warmtegelei-
ding van de Katholieke
Universitieit in Leuven
heeft uitgewezen dat bij
schietoefeningen op het
NAVO-schietterrein bij
Houthalen-Helchteren zwa-
re belastingen tot negentig
decibel en meer niet tot de
uitzonderingen behoren.

Dirk Vandewal (26), opbouwwer-
ker van beroep en woordvoerder
van de NAN (Natuurbehoud Ak-
tie Neerglabbeek) trekt al jaren
ten strijde tegen de oefenvluch-
ten. „De buitenlandse piloten die
hier voor de eerste keer komen,
kennen de coördinaten nog niet
zo goed en zwalken dan met hun
straaljager van links naar rechts
over ons dorp. Dat kan toch
niet? Op die momenten kun je
hier echt geen fatsoenlijk tele-
foongesprek meer voeren. Om
maar te zwijgen van de ongeluk-
ken die kunnen gebeuren."

„U moet goed weten dat tijdens
die 'raids' de pijngrens ruim
wordt overschreden, variërend
tussen enkele seconden en tien
tot vijftien minuten," legt milieu-
activist Vandewal uit. „Om een
normaal gesprek te kunnen voe-
ren, is zestig of vijfenzestig deci-
bel een uiterste grens."

Normen
De studie werd uitgevoerd in op-
dracht van oud-minister Kelch-
termans van Milieu. Uitgegaan is
van richtwaarden voor omge-
vingsgeluid van vijfenveertig
decibel s' avonds en vijfendertig
decibel 's nachts. Die nonnen

Limburgs weerhoekjeworden genoemd in het Vlaams
Reglement op de Milieuvergun-
ningen (VLAREM).

Volgens Vandewal schrokken de
onderzoekers zich een hoedje.
Ze waren onthutst van de zeer
slechte cijfers, die het beeld ge-
ven van een totaal verstoorde
rust. Onduidelijk is nog of er iso-
latiepremies zullen worden uit-
betaald.

„Bij personen die onder deze
overlast leven, kan ernstige scha-
de aan de gezondheid optreden.

Examens
Zo is in Aken al verontwaardigd
gereageerd op de plannen om de
openbare scholen van maandag
tot donderdag aanstaande te
sluiten. Vanaf maandag gaan
ook alle zwembaden dicht en
worden de acties voortgezet door
onder meer het vrouwelijk poli-
tiepersoneel, bij de Duitse PTT,
de stadsreiniging en het open-
baar vervoer. Stakingen dreigen
ook bij het Klinikum en in de
metaalsector.

Vorig jaarvlogen bovendien gro-
te delenvan de hei in brand. „De
schade aan de natuur is aanzien-
lijk: Heide moet inderdaadregel-
matig worden afgebrand, maar
danwel goed. De zaden in de bo-
dem mogen niet verbranden.
Door de schietoefeningen zijn
enorme brandhaarden ontstaan
en wordt er te veel afgebrand,
waardoor grote schade wordt
aangericht. Kijk maar eens naar
de kale plekken. Het duurt jaren
voordat die stukken weer zijn
hersteld. Op dit ogenblik broe-
den er bovendien zeldzame vo-
gels. Ik moet er niet aan denken
dat er komende zomer opnieuw
branden ontstaan als gevolg van
de militaire oefeningen."

Overigens zullen niet alle open-
bare scholen sluiten. In verband
met examens en het bezoek van
joodse oud-burgers aan Aken
blijven enkele instituten één of
meer dagen gewoon open.

Maandag gaan ook 23 peuter-
speelzalen dicht, 28 blijven open-
Nog niet zeker is of vandaag,
autovrije zaterdag, de bussen
zullen rijden. Vaststaat wel dat
maandag in het Klinikum alleen
nooddiensten zullen worden ge-
draaid. Over de nooddienstrege-
ling werd gisteren nog overleg
gevoerd. Er wordt in elk geval
voor gezorgd dat geen enkele pa-
tiënt nadelen zal ondervinden
van de actie van het personeel.

Donderdag vonden ook waar-
schuwingsstakingen plaats in
diverse bedrijven in de metaal-
sector, waaronder Philips, Tal-
bot, Krantz, Garbe-Lahmeyer,
Schumag, Stacke en Amba.. On-
geveer 2.500 arbeiders name»
aan de acties deel.

De protestactie van de circa drie-
honderd vuilnisophalers in Aken
heeft er intussen toe geleid dat
ongeveer vijfhonderd bewoners
van de binnenstad bij de ge-
meentelijke reinigingsdienst ex-
tra zakken hebben afgehaald om
hun afval op te ruimen. Die zak-
ken worden voorlopig nog thuis
bewaard, maar gevreesd wordt
dat het huisvuil bij een voortdu-
ren van de stakingsactie op
straat zal worden gedeponeerd
met alle gevolgen vandien. In de
buitenwijken zullen zich geen
problemen voordoen, omdat het

Afval

Kelchtermans, nu minister van
ruimtelijke ordening, heeft in-
tussen ook een 'Struktuurplan
Vlaanderen' in voorbereiding,
dat erop neerkomt dat alle mili-
taire terreinen natuurgebied zou-
den moeten worden. Zo zou er
voor wat betreft het NAVO-
schietterrein in Houthalen-
Helchteren in overleg met de mi-
litaire autoriteiten een beheers-
plan moeten worden opgesteld.

Plan

Maar Dirk Vandewal is niet echt
optimistisch over de afloop van
die voornemens: „Er bestaan na-
tuurlijk allerlei afspraken met de
NAVO. Dat is een log apparaat.
Zon schietterrein is niet van de
ene op de andere dag verdwe-
nen. En daarnaast hebben we
ook nog eens te maken met de
Belgische militaire autoriteiten.
Eén ding is evenwel duidelijk:
het is niet onze bedoeling om
ons probleem te verschuiven
naar Nederland ofDuitsland. La-
ten we er eerst maar voor zorgen
dat die NAVO-toestellen uit
Duitsland, Nederlanden de Ver-
enigde Staten wegblijven."

Het is dan ook niet alleen de ge-
luidsoverlast van laagscherende
vliegtuigen die de bewoners in
de omgeving van Houthalen ve-
rontrust. Vrees is er ook voor
ongelukken. Vandewal: „Er zijn

Ongelukken

Zo komt er plotseling concentra-
tieverlies tijdens het werken
voor. Het is ook bekend dat kin-
derenvaker schrikreacties verto-
nen. Ikzelfkan me nog heel goed
herinneren dat ik als klein kind
regelmatig onder de keukentafel
dook wanneer er weer eens
schietoefeningen werden gehou-
den," vertelt Vandewal.

Hij kan zich niet voorstellen dat
het vlieglawaai in overeenstem-
ming is met de ERC-plannen,
een groot recreatieproject dat in
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Natte week
Actiegroep zet bezetting
Place St. Lambert voort

in Luik zou er ook toe kunnen
leiden dat de werkzaamheden op
de Place St. Lambert moeten
worden stilgelegd. Daar zijn de
actievoerders overigens hele-
maal niet op uit. Zij willen alleen
dat de archeologische vondsten
behouden blijven.

De vondsten betreffen de St.
Lambertuskerk en de kapel No-
tre Dame au Fonts, een Romein-
se villa, een prehistorische ne-
derzetting en een Merovingische
put.

In het recente verleden waren er
al herhaaldelijk strubbelingen
tussen leden van 'SOS Mémoire
de Liège' en arbeiders die met
bouwwerkzaamheden op het
plein wilden beginnen.

LUIK - De Belgische Raad
van State acht zich niet be-
voegd om te oordelen over
de vraag of de bouw voor
een parkeergarage op de
Place St. Lambert in het
centrum van Luik wel of
niet mag doorgaan. Actie-
voerders, verenigd onder de
naam 'SÓS Mémoire de Liè-
ge', hebben vorige week
een klacht ingediend om de
werkzaamheden te laten be-
ëindigen. De actiegroep
strijdt nu al vijf weken voor
het behoud van de archeo-
logische vondsten onder
het plein.

De Raad van State acht zich niet
bevoegd om de klacht te behan-
delen, omdat er nog geen geldige
bouwvergunning is voor de par-
keergarage. De actievoerders
overwegen nu om een klacht in
te dienen bij het parket in Luik.

Vergunning
Omdat er geen vergunning is
verleend, bestaat er een grote
kans dat de wethouder van
stadsontwikkeling in Luik, de
architect, de aannemer en de
deelregering van Wallonië zullen
worden veroordeeld voor hun
betrokkenheid bij de bouwplan-
nen.

Een behandeling bij het parket

Waar velen op hoopten kwam gelukkig uit; een mooie en zonnige
Koninginnedag. Het was uitgerekend de enige droge dag in een vrij
natte week. Met een maximum van 16° werd het in veel opzichten
een fraaie dag. Twee weersystemen veroorzaakten de groteactiviteit
van Pluvius deze week. De eerste zorgde zondag voor een 'machts-
strijd', waarbij Zuid-Limburg de gunstige kant kreeg toebedeeld.
Een enorm regengebied bedekte grote delen van België en Neder-
land waarbij bijvoorbeeld in Noord-Limburg ruim 20 mm regen viel
bij slechts 10°. Een markante scheiding kwam voor boven Luxem-
burg, de Ardennen en Zuid-Limburg. De warme lucht werd met zui-
delijke winden aangezogen en zo kon zondag met 19.6°als maximum
de hoogste temperatuur van het jaar tot nu toe worden genoteerd.
Het tweede weersysteem was een zogenaamde 'kanaalrat'. Dit weer-
systeem veroorzaakte veel neerslag; in drie dagen viel meer dan de
helft van de normale hoeveelheid voor april. De temperaturen
schommelden daarbij tussen 12 en 15 graden. Gistermorgen bereikte
ons een nieuw neerslaggebied, maar dat was niet zo actief als elders
in Nederland waar 25 mm viel tegen 6 mm in onze regio.

Het stadsbestuur heeft onlangs
toegegeven dat de archeologi-
sche vondsten niet verloren
mogen gaan, maar er is geen geld
voorhanden om de opgravingen
af te ronden en de vondsten te
documenteren. Tot grote woede
van de actievoerders zijn wel al
stukken muur van de historische
St. Lambertuskerk met een
pneumatische boor verwijderd.

De actiegroep heeft inmiddels
ruim veertigduizend handteke-
ningen verzameld voor het be-
houd van de archeologische
vondsten. Leden van de groep
blijven de werkplaats bezetten
uit vrees dat opgravingen van de
ene op de andere dag onder de
sloophamer verloren gaan.

Geen geld

Kanaalrat
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Is het weer in mei te mooi,
dan krijgt de schuur maar weinig hooi

weerspreuk

Stormen kunnen het hele jaar voorkomen, maar de intensiteit van
een storm is mede afhankelijk van het seizoen. In het algemeen zijn
de voorjaar- en zomerstormen minder zwaar en woeden ze in een
kleiner gebied. Toch kunnen deze stormen zeer verraderlijk zijn. Bo-
ven het Kanaal ontstaan vaker storingen die door de vernauwing
tussen Engeland en Frankrijk behoorlijk kunnen activeren en uit-
groeien tot volwaardige stormdepressies. In het begin van dezeweek
heeft u de weerman op tv de term 'kanaalrat' horen noemen. Dit be-
grip kreeg met name gestalte op Hemelvaartsdag 1983. Een aanvan-
kelijk onschuldig lijkende storing boven het Kanaal groeidezeer snel
uit en het windveld wakkerde in korte tijd aan tot orkaankracht. De-
ze ontwikkeling verraste destijds menig meteoroloog. De bekende
weerman Hans de Jong uit Gorredijk onderkende dit gevaar wel en
kreeg mede hierdoor nog grotere bekendheid. De door hem gegeven
waarschuwing werd helaas door velen niet of te laat gehoord. Het
noodweer kostte in dat jaaraan tien mensen het leven.

Een enigszins vergelijkbare situatie werd zondag op de weerkaart
zichtbaar. Een in eerste indtantie schijnbaar onbelangrijke storing'
'dook' het Kanaal in. Dergelijke ontwikkelingen zijn de meteorolo-
gen vaak een doorn in het oog en mede daaraan is destijd de term
'kanaalrat' ontleend. Zondag werden de gedragingen van de storing
zeer zorgvuldig gevolgd omdat aan de voorzijde krachtige luchtdruk-
dalingen van 10 tot 13 millibar in drie uur voorkwamen. Tegelijker-
tijd steeg de luchtdruk aan de achterzijde even snel. Daardoor ont-j
stond een sterk windveld en de verwachting was dan ook gerecht-;
vaardigd dat het ook aan onze kust flink kon gaan waaien. Gelukkig
voor ons bleef de storm beperkt tot de Franse kust en kwam het hier
'slechts' tot een krachtige wind. Bekend is dat in de kern van zon
storing, ook wel het oog genoemd, opklaringen voorkomen, de wind
wegvalt en daarna veranderlijk van richting wordt. De kern passeer-
de onze omgeving zodat een en ander goed zichtbaar was en het voor
weergeïnteresseerden een interessante week werd. In het komend
weekend is de hoop gevestigd op een hogedrukgebied dat bij ons
voor wat meer zon gaat zorgen en wellicht kan de temperatuur rich-
ting 20° opgekrikt worden.

Limburg
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" De werkzaamheden aan de parkeergarage op de Place St.-Lambert in het centrum van
Luik, waar belangrijke archeologische vondsten zijn gedaan, zijn voorlopig stilgelegd.

Archieffoto: FRITS WIDDERSHOVEN

Openbare scholen en zwembaden dicht

Aken begint zich te
storen aan stakingen

Van onze verslaggever

'Bij oefenvluchten kun je nog geen telefoongesprek voeren'

Houthalen ziek van
NAVO-schietterrein

DOOR LUC SOMERS

" Milieu-activist Dirk Vandewal bij het NAVO-schietterrein in Houthalen. )rAls klein
kind dook ik tijdens oefeningen regelmatig onder de keukentafel."

, Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

de buurt van Genk moet verrij-
zen. „Daarnaast ligt in deze
streek natuurlijk een van de
mooiste heidegebieden van
Vlaanderen. Dan kun je niet on-
gestraft militaire oefeningen
houden."

over de grenzen

(ADVERTENTIE)
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De 29-jarige Alex Niesten uit Heerlen is al van jongsaf aan
gefascineerd geweest door het idee dat gewone jongens,
net als hij, tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben ge-
vochten voor hun vaderland. Zijn passie gaat zover dat hij
in de kelder van zijn ouderlijk huis een klein oorlogsmu-
seum heeft ingericht.

Dodenherdenking en Bevrijdingsdag naderen weer. Een
tijd die bij veel mensen herinneringen oproept, dieze maar
liever in het vergeetboek zagen verdwijnen. Voor anderen
een moment om even stil te staan bij de verschrikkelijke
gebeurtenissen van 1940-45 die een stempel hebben ge-
drukt op hun verdere leven.

School

Alex Niesten filosofeert tussen zijn soldatenpoppen:

'Wat zou die vent geflikt hebben?'

neel Amerikaans vliegenierspak
en pakjes sigaretten, condooms
en ander klein spul", lacht Nies-
ten.

Af en toe gaat de verzamelaar
zelf op onderzoek uit. Met een
detector speurt hij de Duitse
bosgrond af. Op de plaatsen
waar de Duitse jongens zich zon
vijftig jaar geleden hebben ver-
scholen. Niesten laat het resul-
taat van zijn speurtochten zien:
de verpakkingen van koffie en
vruchtensap in poedervorm. „De
verpakking is vies, maar het is
wel origineel. De jongens heb-
ben het gebruikt."

zocht op rommelmarkten. Ook
ruilt hij veel met andere verza-
melaars. Een advertentie in de
krant leverde hem deveertig jaar
oude etalagepoppen op, afkom-
stig uit een herenmodezaak, en
de originele verpakkingen van
Amerikaanse en Engelse lekker-
nijen.
„Soms ga ik in de kelder een si-
garetje zitten roken. Gewoon
even genieten van het idee dat ik
de hele verzameling zelf bij el-
kaar heb gespaard", vertelt Nies-
ten.
Maar de kelder is eigenlijk te
klein om alles uit te stallen. Nies-
ten hoopt ooit nog eens een grote
ruimte in te kunnen richten als
oorlogsmuseum. Zodat ook an-
dere mensen zijn verzameling
kunnen bewonderen.

Een kleine, smalletrap leidt naar
de vochtige kelder. Als Niesten
het licht aanknipt, kijken een,
twintigtal etalagepoppen in mili-
tair uniform hem star aan. In het
midden van de ruimte staat een
vitrinekast waarin onderschei-
dingen, kogels, scheergerei,
zeepverpakkingen, Amerikaanse
chocolade en Engelse sigaretten-
doosjes liggen uitgestald.

„Alles is origineel", vertelt de
verzamelaar trots. „In deze uni-
formen hebben de jongens ge-
vochten en dat boeit me enorm."
Toch is Niesten absoluut geen
'grote jongen die soldaatje wil
spelen. Hij draagt geen leger-
jackof 'kistjes' en de muren van
zijn huis zijn evenmin opgesierd
met bajonet of helm.

„De verzameling is voor mij een
interessante bezigheid. Maar ik
vereenzelvig me niet met de sol-
daten door de uniformen aan te
trekken." Niesten zoekt een
voorbeeld om zijn woorden
kracht bij te zetten. Hij kijkt naar
de groene helm van de Neder-
landse soldaat die in de hoek
staat en grijnst dan: „De direc-
teur van het Thermomuseum
huppelt toch ook niet rond met
een Romeinse helm op zhn
hoofd?"
Niesten brengt heel wat uurtjes
door met het verzamelen van le-
gerspullen. Daar heeft hij, naast
zijn taak als huisvader, ook alle
tijd voor omdat hij in de WAO zit
vanwege reuma in zijn heupen.

De verzameling wordt stukje bij
beetje uitgebreid met spullen die
hij moeizaam bij elkaar heeft ge-

De poppen dragen Nederlandse,
Duitse, Amerikaanse; Engelse en
Canadese gevechts-uniformen.
Niesten heeft zich beperkt tot
deze kleding, omdat die in de
Tweede Wereldoorlog is gedra-
gen door soldaten die toen op
Nederlandse bodem rondliepen.
Of, zoals Niesten het zelf om-
schrijft, 'wat de gewone soldaat
in het veld toen aanhad.

Nepstuk

heeft geflikt."
Op de kleuterschool had Niesten
al belangstelling voor alles wat
met de Wereld Oorlog II te ma-
ken had. Zijn familie heeft veel
papieren en onderscheidingen
uit de oorlog bewaard. „Mijn eer-
ste aangeklede pop durfde ik
niet op mijn kamer te zetten,
want 's nachts vond ik dat toch
wel eng", herinnert Niesten zich.

Naast uniformen probeert hij
ook gebruiksvoorwerpen van
soldaten te pakken te krijgen. En
dit in de meest letterlijke zin van
het woord. Niesten trekt een la

„Ik interesseer me niet voor de
politiek achter de oorlog. Daar-
om heb ik hier ook geen Duitse
partij-uniformen", verklaart de
verzamelaar. Toch weet hij veel
over de Duitse bezetting. Hij ver-
slindt de vakliteratuur en weet
daardoor ook op welke details

hij moet letten om niet met een
nepuniform thuis te komen.

De Duitse kleding fascineert
Niesten het meest. „Dat klinkt
misschien gek, want ik keur het
beslist niet goed wat de Duitsers
in de oorlog hebben uitgespookt.
Maar de pakken interesseren me,
omdat de vijand erin heeft ge-
vochten. Soms vraag ik me af
wie dat uniform heeft gedragen
en wat die vent in de oorlog

open en toont lunchpakketten,
munitie, scheergerei, snoep, si-
garetten, tabakszakjes, kompas-
sen, landkaarten en zelfs con-
dooms met een gebruiksaanwij-
zing.

Veel van deze verzamelstukken
zijn afkomstig uitAmerika. Nies-
ten heeft een paar jaar geleden
bij een bezoek aan het oorlogs-
museum in de Belgische Arden-
nen een Amerikaanse verzame-
laar leren kennen. „Die man is
gek op Duitse parade-uniformen
en ander Duits oorlogsmateriaal.
Ik heb hem dat gegeven en in
ruil daarvoor kreeg ik een origi-

Scholen Wijnandsrade en Vaesrade tevreden

Kernen van Nuth
behouden bibliobus

Privé-zwembad
mag geen

overkapping
Van onze verslaggeve

Van onze verslaggever

HULSBERG - De gemeente Nuth
staat niet toe dat een privé-zwem-
bad in Hulsberg overkapt wordt. De
overkapping strookt niet met de
agrarische bestemming van het ge-
bied waarin het bad ligt. De zwem-
badeigenaar heeft de muren van de
overkapping echter al gebouwd, en
wil dat het bestemmingsplan veran-
derd wordt. Ook dit staat het colle-
ge van Nuth niet toe.

G. Vankan uit Hulsberg verzocht
de gemeente een jaar geleden het
zwembad in zijn tuin aan de Nieu-
wenhuysstraat te mogen overkap-
pen. 'Nee', antwoordde de gemeen-
te. Een overkapping zou een sto-
rend element zijn in het landschap.
Bovendien zou het aantal vierkante
meters bijgebouwen te groot wor-
den ter plekke. Vankan diende een
nieuwplan voor een overkapping in
die iets kleiner en iets lager was.
Wederom wees Nuth het verzoek af.

Inmiddels was de Hulsbergenaar op
eigen houtje begonnen aan debouw
van de overkapping. En tussen de
bedrijven door diende hij weer een
nieuw plan in, dat in details afweek
van het oude plan. De gemeente
bleef zich verzetten tegen het plan
en Bouw- en Woningtoezicht som-
meerde Vankan de reeds gebouwde
muren af te breken.

Vervolgens heeft Vankan een ge-
sprek gehad met burgemeester Elly
Coenen. Daarop diende de zwem-
badeigenaar een verzoek in om het
bestemmingsplan ter plaatse te wij-
zigen, zodat zijn overkapping kan
blijven staan.

Het college van Nuth blijft bij het
eerder ingenomen standpunt. Dins-
dag beslist de gemeenteraad of het
bestemmingsplan gewijzigd wordt.

NUTH - De bibliobus blijft behouden voor Wijnandsrade en
Vaesrade. Na 1 augustus van dit jaar zal het voertuig met boe-len ééns in de twee weken langskomen in deze dorpskernen,

van iedere week. De besparing van twaalfduizend gul-den, die dit oplevert gaat naar het bibliotheekwerk in Nuth. B
W van Nuth willen ditvoorstel van de Bibliotheek Centralej-'imburg overnemen. Zowel de bibliotheek als de basisscho-ler" in de twee kernen stemmen in met het plan.

In de zomer van het vorig jaar
maakte de gemeente Nuth bekend
dat debibliobus in Wijnandsrade en
Vaesrade te duur was. Per 1 augus-
tus 1992 zou de boekenbus de twee
kernen van Nuth niet meer aan-
doen. De basisscholen vreesden dat
de kinderen hierdoor minder zou-
den gaan lezen.

Afgelopen januaribracht de Biblio-
theek Centrale Limburg een nota
uit over de bibliobus in Limburg.
Daarin werd gepleit voor de hand-
having van de bus in kleine kernen.
Ook stelde de Bibliotheek Centrale
voor de kosten zo laag mogelijk te
houden. Dit kan onder andere door
een efficiënte route en de inzet van
minder bussen.
Dit heeft geleid tot het voorstel om
de boekenbus in Wijnandsrade en
Vaesrade te handhaven. Wel wordt
de stoptijd teruggebracht van eens
per week naar eenmaal in de twee
weken. Deze overeenkomst geldt
voor een periode van drie jaar. De
kosten worden op deze manier gere-
duceerd tot 15.000 gulden. De bezui-
nigde 12.000 gulden gaan naar het
bibliotheekwerk in Nuth.

De bibliobus richt zich op de jeugd
en op minder mobiele ouderen. Het
boekenbestand bestaat voor twee-
derde uit jeugdboeken.De resteren-
de lectuur is voor volwassenen.

Gemeentegids Simpelveld
mooi en vooral kostbaar

0 Burgemeester Teheux bekijkt de nieuwe gemeentegids
van Simpelveld. Samensteller JefBonten kijkt toe.

Foto: CHRISTA HALBESMA

City Tax verliest geschil
*JEN HAAG/KERKRADE -s*et College van Beroep voor

Bedrijfsleven (CBB) heeft
Qeruzie tussen twee Kerkraad-se taxi-ondernemingen beslist
J£* het voordeel van Eurode-
*?*" Concurrent City Tax
kerkrade spande een maand
geleden bij het Haagse rechts-
college een spoedprocedureaan tegen de nieuwe taxi-ver-
lening voor Eurode-Tax.

mocht tot begin
~lt; jaar met negen taxi's rijden.
**et bedrijf werd toen verkocht
**n twee nieuwe .eigenaren.
Uie kregen op 25 februari vanac provincie een nieuwe ver-

gunning voor slechts twee
taxi's.
City Tax vond echter dat de
nieuwe eigenaren van Eurode
Tax helemaal geen recht had-
den op een vergunning, omdat
City Tax het klantenbestand
van Eurode Tax al voor de
overname door de nieuwe eige-
naren had opgekocht.

Het CBB heeft geen oordeel
over het geschil willen vellen.
Klachten van City Tax dat Eu-
rode Tax geen rendabel bedrijf
is en niet over vakbekwaam
personeel beschikt, zijn echter
door het college verworpen.

Feest rond zilveren
speeltuin Merkelbeek

SIMPELVELD - Burgemeester
Teheux presenteerde gisteren de
nieuwe gemeentegids van Sim-
pelveld. Samensteller Jef Bon-
ten mocht het eerste exemplaar
in ontvangst nemen. De gids die
157 pagina's telt, heeft 21.450
gulden gekost. Ruim tiendui-
zend gulden meer dan oorspron-
kelijk begroot. De oorzaak van
deze kostenoverschrijding moet
onder meer gezocht worden in
het verhoogde aantal pagina's
van de gids.

Dit weekeinde zullen de gidsen

gelijktijdig met een informatie-
brochure bij de inwoners van
Simpelveld op de deurmat val-
len. In deze brochure worden
vier lopende grote projecten in
Simpelveld en Bocholtz nader
belicht. Deze brochure werd ge-
schreven door dezelfde auteur.
Over het algemeen zijn de Sim-
pelveldse gemeenteraadsleden
zeer te spreken over de opzet en
uitvoering van de nieuwe gids.
De meerderheid staat van de
raad staat daarom achter de aan-
vullende kreditering van tien
mille.

Zü vervullen de functie van respec-
tievelijk voorzitter en secretaris-
penningmeester. Na de receptie is
er een feestavond.

Het toenmalige Overkoepelend Or-
gaan Merkelbeek nam in 1967 het
voortouw om te komen tot een
speelmogelijkheid voor de plaatse-
lijke jeugd. De voormalige gemeen-
te Merkelbeek stelde tijdelijk een
terrein aan de Steenweg beschik-
baar. Door woningbouw moest de
speeltuin verhuizen naar een nfeuw
tijdelijk adres aan de Amstenrader-
weg. ■

Pas in 1976kon de definitieve speel-
tuin aan de Kerkstraat in gebruik
worden genomen. De speeltuin be-
schikt over een vijver en een bouw-
en peuterhoek. De drukbezochte
voorziening is ook toegankelijk
voor gehandicapten.

Lenteconcert
Nieuwenhagen

LANDGRAAF - Op initiatief van
harmonie St.-Cecilia uit Nieuwen-
hagen vindt op zondag 3 mei een
lenteconcert plaats in de harmonie-
zaal aan het Sunplein in Nieuwen-
hagen. Het concert begint om 10.30
uur. Toegang is gratis.

Medewerking verlenen brassband
St. Jozef uit Broekhem-Valkenburg
en fanfare St. Cecilia uit Jabeek on-
der leiding van Jan Kitzen. Tevens
neemt de harmonie St. Marie
Gracht deel. Deze harmonie staat
onder leiding van Marcel Juneen.

ERKELBEEK - Voor de kinde-en in Merkelbeek is het vandaag
<j |t. Om het 25-jarig jubileumvan
be T.uc*uing Speeltuinwerk Merkel-

ek te vieren zijn er tal van activi-
ten voor de jeugdop touw gezet.

j^pl feest in de speeltuin aan de
erkstraat en het nabijgelegen

j^rtcomplex begint om tien uur 's
s
_ rëens met attracties als een

halfngkussen en PonyriJden- Een
jtjTrUur laterzullen enkeleparachu-
2j;en landen op het sportterrein.J onthullen vervolgens de nieuwe

o«am0«am van de speeltuin.01 twee uur kunnen de kinderen

genieten van poppenkast. Een uur
later vindt er een ballonnenwed-
strijd plaats. De middag wordt afge-
sloten om vier uur met de prijsuit-
reiking van een kleurwedstrijd.

Om zeven uur 's avonds is er een
jubileummis, die wordt opgeluis-
terd door Jongerenkoor New Gene-
ration. Een uur later stijgtvanaf het
voetbalveld een luchtballon op. In
gemeenschapshuis De Henkhof
vindt vanaf half negen een receptie
plaats voor het jubilerende stich-
tingsbestuur. De zilveren jubilaris-
sen Jean Boumans en Jan Clement
worden dan in het zonnetje gezet.

Aanhanger slingert tegen auto aan
KERKRADE - Een 20-jarige Belgische automobilist is gisterenmiddag
op de Drievogelstraat in Kerkrade met zijn aanhangwagen tegen een ge-
parkeerde auto gebotst. De bestuurder verloor de macht over het stuur
nadat de aanhanger, met daarop een autowrak, begon te slingeren. Door-
dat de aanhangwagen kantelde, onstond er flinke materiële schade. Er
deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De Belg was niet in het
bezit van het vereiste rijbewijs voor het vervoeren- van de aanhanger.

fjj E SS M°p z°ferd°9

" Alex Niesten tussen 'zijn jongens' in de kelder. Foto: CHRISTAHALBESMA
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DOOR SASKIA VAN DER MAAT

Limburgs dagblad oostelijke mijnstreek

" In 1916 al (en daarvan isfo-tografisch bewijs te leveren)
trokken kinderen van de Gere-
formeerde School in Treebeek
'over het spoor' zoals d&t in
Treebeek heet, om op groot vrij
terrein Oranjefeest te vieren.
Anno 1992 doen ze dat nog, al-
thans dat Oranjefeest vieren,
want over het spoor trekken
kan niet meer, eenvoudig om-
dat dat (mijn)spoor niet meer
bestaat, erger de hele mijn is
verdwenen. Het was voor de
school dan ook een beetje pijn-
lijk gisteren in de krant te moe-
ten lezen dat de kinderen van
de Openbare School Brunssum
uitgedost als Ot en Sien feest
hadden gevierd. Dat moest na-
tuurlijk de Gereformeerde
school zijn want deze school
maakt al jarenlang van Konin-
ginnedag een feestdag.

Tekst
# Soms zie je wel eens een tekst
achter op een vrachtwagen
staan. Bijvoorbeeld 'Alweer
3000 ton Nederlands cement.
Dan weet je dat de cementmo-
len Nederlands cement vervoert
en nog een behoorlijke hoeveel-
heid ook. Gisteren reden we
achter een vrachtwagen waar
op stond 'Wij rijden voor U. We
hebben na het passeren van die
wagen nog gekeken of op de
voorkant misschien stond 'Wij
rijden achter U', maar dat was
niet het geval.

Tekst (2)
" Een andere variant is 'Ik vis,
jijvist, wij vissen. Dat doen we
ter redactie natuurlijk iedere
dag, vissen. Niet met een hen-
gel, zoals de bewuste automobi-
list en ook niet naar snoek ofkarper. Wij 'vissen' naar
nieuwtjes...

Pootje
" Vergissen is menselijk en hei
gebeurt ons allemaal wel eens,
maar ook Moedertje Natuur
weet van wanten. Een Hoens-
broekenaar was in een dieren-
winkel aan de Hoofdstraat in
'Gebrook' getuige van een wel
heel vreemde speling van het
lot. Juist toen de man met een
flacon hondeshampoo voor zijn
viervoeter bij de kassa stond,
kwam een klein meisje haar
'vriendje' ruilen, in dit geval
een 'kanariepiet.

Pootje(2)
O ,Meneer, mijn vogeltje kan
niet op zijn stokje zitten, hij
valt er steeds vanaf. Mag ik
hem ruilen", vroeg het meiske
bedroefd. De winkelier had het
'defect' al gauw gevonden. Het
beestje had maar één pootje.
Goede raad was duur, want de
winkelier had geen kanarie
meer in voorraad. ,J<om eind
van deze week maar terug",
kreeg het meisje te horen, „dan
krijg jeeen nieuw vogeltje."

Kopen
" Er waren nogal wat lieden
die dachten dat gisteravond
koopavond was. 'Donderdag is
het niet doorgegaan, dan zal
vrijdagavond wel koopavond
zijn', was de overweging.
Maar, dat was dus niet het ge-
val. De winkels gingen keurig
om zes uur dicht en maar goed
ook want met al die vrije Oos-
terburen en ook nog een heel
stel Nederlanders dat vrij had,
werd er aardig wat wegge-
kocht. Brood was er tegen slui-
tingstijd (zo moesten wij zelf
ervaren) niet meer te krijgen in
de supermarkten in Heerlen.
En uit het vorige stukje blijkt
dat zelfs de kanariepietjes op
waren.
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Trees Crutzen lost
eindzin op en
wint hoofdprijs1e prijs f 1000-

Mevrouw T. Simons
Belenweg 14
6447 BW Merkelbeek

2e prijs f 300.-
Familie J. Lemmens-Franssen
F. Erenslaan 45
6371 GS Landgraaf

3e prijs f 150-
A. Logister
Baanstraat 166
6372 AJ Landgraaf

4e prijs f 100.-
Familie J. Crapels-Collaris
Voorsterstraat 83
6361 ET Nuth

5e prijs f 50.-
J. Sijstermans
Eynattenstraat 9
6367 CV Voerendaal

6e prijs f 50,-
L.G.F. van Uden
P. Potterstraat 2
6181 AZ Elsloo

7e prijs f 50,-
Mevr. M. Paas-Kerschgens
Burettestraat 37
6415 SM Heerlen

8e prijs f 50,-
M. Berendsen
Grevenstraat 41
6372 JE Landgraaf

9e prijs f 50,-
J.A. Greven
Anemonenstraat 44
6466 SZ Kerkrade

10e prijs f 50,-
M Ceulemans
Delissenstraat 16
6271 GH Gulpen

gers die elk jaar in grote
getalen naar het bedevaart-
soord trekken. Maar sinds
het bezoek van de paus in
1987 komen zelfs Spanjaar-

VENLO
Perron 55: Stalker, za 20 uur, di
20.30 uur. Jimmy Hendrix: Mon-
terey en Isle of Wright & Step
across the border, zo 20 uur.

Royal: Beethoven, vr t/m zo
19.30 en 21.30 uur, ma t/m do
20.30 uur, zo wo ook 14.30 uur,
zo ook 16.30 uur. Royaline: JFK,
dag. 20 uur, zo ook 16 uur. Fievei
in het wilde westen, zo wo 14.30
uur. Filmhuis Roermond: Stal-
ker, do 20.30 uur.

ROERMOND

Royal-MicroRoyal: A kiss bcf'o-
re dying, dag. beh. wo 20.30 uur.
Silence of the lambs, dag. beh.
wo 20.30 uur.

ECHT

SITTARD
Forum: Beethoven, dag. 20.30
uur, vr t/m wo ook 14 uur. JFK,
dag. 20.30 uur. Filmhuis Sit-
tard: Stalker, wo 20.30 uur.

SCHAESBERG
Autokino: The last boyscout, vr
za 21.30 uur. A kiss before dying,
vr za 23.45 uur, zo 21.30 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Hook, dag. beh. ma do 14
en 21 uur, ma do 21 uur, za zo
ook 17.45 uur. Deceived, dag.
beh. ma do 14.30 en 21.15 uur,
ma do 21.15 uur, za zo ook 18.30
uur. JFK, dag. beh. ma do 14 en
20 uur, ma do 20 uur. Cape Fear,
dag. beh. ma do 14.30 en 21.15
uur, ma do 21.15 uur, za zo ook
18.15 uur. Ciné-K: De Noorder-
lingen, dag. 21 uur, za ook 18.30
uur. Cinema-Palace: Beethoven,
dag. 19 en 21.30 uur, dag. beh. vr
ma do ook 14 en 16.30 uur.
Sneeuwwitje en de zeven dwer-
gen, dag. beh. vr ma do 14 en
16.15 uur. Silence of the lambs,
dag. 18.30 en 21.15 uur. The last
boyscout, dag. 18.45 uur, dag.
beh. vr ma do ook 14 en 16.30
uur. The prince of tides, dag.
21.15 uur. Lumière: Toto le he-
ros, dag. 20 uur. Cheb, dag. 20.30
uur. Les amants du Pont Neuf,
dag. 22 uur. Down by law, vr za
23 uur.

GELEEN
Roxy: The last boyscout, dag.
20.30 uur. Hook, dag. 20.30 uur,
vr t/mwo ook 15 uur. Sneeuwwi-
tje en de zeven dwergen, vr tm
wo 15 uur.

bioscopen
HEERLEN

Royal: Hook, dag. 14.30 18 en 21,uurr Rivoli: The father of the
bride, dag. 15 19 en 21.15 uur.
Maxim: Cape Fear, dag. 14.30 18
en 20.30 uur. H5: Beethoven,
dag. 14.30 19.30 en 21.30 uur,
dag. beh. Wo do ook 16.30 uur.
Freddy's dead, dag. 14.15 19 en
21.15 uur, dag. beh. Wo do ook
16.15 uur. Sneeuwwitje en de ze-
ven dwergen, vr t/m di 14 en 16
uur, wo 14 uur. The last boys-
cout, dag. 18.30 en 21 uur, do ook
14 uur. The Lover, dag. 18.30
uur. The prince of tides, dag. 14
en 21 uur. Silence of the lambs,
dag. 14 18.30 en 21 uur. Filmhuis
de Spiegel: Barton Fink, vr zo 21
uur.

Kevelaer ligt slechts enkele
kilometers over de grens bij
Nijmegen.

Een korte trip voor Limbur-

Kevelaer verwacht dit jaar
ongeveer 700.000 bezoekers,
ongeveer 15000 per week-
einde. Bijna een kwart daar-
van komt uit Nederland.

Van onze verslaggever

KEVELAER - Kevelaer is in gewone doen een rustig en vredig plaatsje. Vanaf 1
mei is er van die rust niets meer te merken. De vredigheid blijft wel rondwaren
.wanneer binnenkort duizenden mensen uit heel Europa het bedevaardsoord aan-
doen. Het straatbeeld zal elke zondag bepaald worden door rondslenterende katho-
lieken. Souvenirswinkels doen goede zaken. Medailles en beeldjes van Moeder
Maria, die als 'troosteres der bedroefden' wordt vereerd, vliegen als warme broodjes
over de toonbank.

VAALS - Haar glimlach is bijna even breed als
de maat van haar uitgespreide armen. Trees
Crutzen heeft alle reden om haar armen te
openen. Want vijfduizend gulden krijg je
natuurlijk niet dagelijks in je schoot geworpen.
En ze weet van te voren dat er een delegatie
van de krant komt om haar een prijs te
overhandigen. Van haar boyenbuurvrouw, die
het telefoontje van het puzzelteam direct en
alert vertaalt in winnen. # Trees Crutzen en haar man krijgen hulp van Limburgs Dagblad-directeur mr F. van

Hellemondt bij het vasthouden van de 'snippenwaaier'. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

'Hulp verricht wonderen' HEERLEN:

in detheaters

- za. 2/5: Het Groot Niet Te Vermijdeü[
Dans/Show Orkest met Live from Rott
terdam.
- zo. 3/5: Circustheater van Hot elj
Neon (14.30 uur).- wo. 6/5: Het begeren onder de olmen
door Het Zuidelijk Toneel.

WINNAAR EINDPUZZEL

ROERMOND:
- za. 2/5: Literair Festijn (19.30 uur).- zo. 3/5: Koffieconcert Trio Dant
(12.00 uur).
- di. 5/5: concert Johan Willem Fris»
Kapel.

1e prijs f 5000,-
Mevr. T. Crutzen-Damek
Morettistraat 5
5291 XC Vaals

Franse wijn?" Hij besluit een pinot blanc
van Bruno Hertz te ontkurken.

aanwijst als winnares van de laatste
puzzelronde. DUIZEND GULDEN!VIJFDUIZEND GULDEN VOOR DE

GOEDE SLOTZIN! HULP VERRICHT
WONDEREN. - za. 2/5: Opera van Krakau met Luc'*!

di Lammermoor.- zo. 3/5: Hafa-concert (11.00 uur).

KERKRADE:
avond vlak voor carnaval. .Hij", met de
vinger naar de 'dader', „kwam zomaar
aanzetten met twee wildvreemde auw
wiever en toen hebben we ons met zn
allen in het feestgewoel gestort."

Vliegende Brigade. Dat is een team van
leraren en deskundigen die extra hulp
bieden aan leerlingen die door hun li-
chamelijke handicap verhinderd zijn om
het bestaande onderwijs ten volle te
benutten. MAASTRICHT:

- za. 2/5: LSO speelt Negende Symfofl
nie van Mahler. Dirigent Salvador Ma*
Conde.- zo. 3/5: regionale voorronde van Dfl
Kunstbende (14.00 uur).
- ma. 4/5: Opera van Krakau met Lucijl
di Lammermoor.- wo. 6/5: theaterconcert Benny Neyj
man.

Echtgenoot Frans beziet het allemaal
met welgevallen. Hij kent zijn Treesie,
zoals hij zijn echtgenote bij voorkeur
noemt. Een vlotte praatster die daar-
naast helemaal weg is van puzzelen.
En daarbij ook al bij een andere krant
een forse prijs in de wacht sleepte.Oplossing:

HULP VERRICHT WONDEREN

Krullen
Het eerste was Tiny doet is naar haar
natte krullen grijpen. „Ik moet toch niet
op de foto?" Zij staat op het punt naar
een bruiloft te vertrekken in het Bra-
bantse Heeze. Samen met haar Lei en
kinderen Irene en Ron. Komt dat even■goed uit. Duizend gulden winnen om
prompt erna spoorslags naar een feest
te vertrekken. „Zeg dat wel. Maar aan
de andere kant: ik heb nooit eerder iets
mogen winnen. Dit is echt de eerste
keer."

Lei Simons vindt als goede drankhan-
delaar dat zon prijs een bekroning be-
hoeft. '„Wat drinkt u. Een Duitse of

Afsluiting
Een rondborstige afsluiting van twintig
weken intensief puzzelen met een
bruto-resultaat van zon 140.000 gul-
den. En die komen terecht bij twee
goede doelen. Dat weten alle deelne-
mers aan de puzzelactie die minimaal
drie gulden aan extra porto bijplakten
op hun briefkaart.
Driekwart van het netto-bedrag gaat
naar het revalidatiecentrum Franciscu-
soord in Houthem. De Stichting Jo Han-
senprijs in Meerssen ontvangt vijfen-
twintig procent.

De Houthemse stichting gaat het be-
drag besteden aan de zogenoemde

De hoofdprijs wordt prompt vergeten bij
de herinnering aan die onvergetelijke

Vergeten

Daarom staat Trees in de deuropening
van haar flatwoning aan de Moretti-
straat in Vaals om de delegatie een
warm onthaal te geven. Zou je niet! „Ik
zal eerst Karel even snappen." En pr-
man Van Knippenberg van het LD krijgt
op beide wangen enkele stevige smak-
kers. Een verlate beloning voor een
gezellige avond die hij Trees jaren gele-
den bezorgde, toen zij voor een correc-
te puzzeloplossing ook al in de prijzen
viel. Het is puur toeval dat notaris P. Muijters

eerder op de dag, in het bijzijn van LD-
directeur mr F. van Hellemondt uit
ruim drieduizend inzendingen de brief-
kaart van Trees Crutzen trekt. Net zoals
het lot dat Tiny Simons in Merkelbeek

Mocht u als puzzelaar niet in de prijzen
zijn gevallen dan heeft u toch, naar on-
ze mening, een bijzondere troost. Het
geld van uw extra postzegels komt op
plaatsen terecht die de moeite waard
zijn. De beide instellingen zijn u daar-
voor oprecht dankbaar. Hulp verricht
inderdaad nog altijd wonderen.

De Jo Hansenprijs kent om de drie jaar
een prijs toe aan een persoon, vereni-
ging of instelling die zich verdienstelijk
heeft gemaakt op het vlak van de volks-
cultuur of een van de dialecten in Lim-
burg of de aangrenzenden streken.

AKEN:
- za. 2/5: Der Entertainer (19.30 uur).
- zo. 3/5: Tosca van Puccini (16.00 uur)
- di. 5/5: Tosca van Puccini (19.30 uur)
- wo. 6/5: Wiener Blut van Johan»
Strauss (19.30 uur).

Tenzij anders aangegeven beginnen all
voorstellingen om 20 uur.

" Notaris Muijters bij de eindtrekking van de puzzelactie. Midden Limburgs Dagblad-
directeur mr F. van Hellemondt. Links mevrouw Hunnekens-Pals van het notariskantoor.

Foto: FRANS RADE
" Tiny Simons en dochter Irene worden vlak voor de bruiloft extra blij gemaakt met de
duizend gulden, die ze uit handen van Karel van Knippenberg van het Limburgs Dag-
blad ontvangen. Foto: FRANS RADE

FINALE GROTE LD-PUZZELACTIE

" Het interieurvan de genadekapel, trefpunt voor toeristen.
Foto: GPD
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Bedevaartseizoen deze maand begonnen

Kevelaer verwacht
700.000 bezoekers

den en Italianen naar Keve-
laer om Maria te bedanken
of om vergiffenis van hun
zonden te vragen.

Kevelaer is gereed om de
aanstormende gasten te ont-
vangen. Dutzend vrijwilli-
gers offeren hun vrije week-
einde op om alles in goede
banen te leiden en de zang-
koren hebben tot in de treu-
re gerepeteerd om wekelijks
de 23 gebedsdiensten muzi-
kaal te omlijsten.

Dit jaar heeft voor Kevelaer
een speciaal tintje. De Gena-
dekapel, het centrale tref-
punt voor de toeristen, be-
staat 350 jaar en wordt
omlijst met verschillende
festiviteiten.

Daarnaast zullen midden
juli honderden motorrijders
in de kleine stad bijeenko-
men om samen te bidden.
De detailhandel heeft zich
vol overgave op deze fees-
ten gestort. 1992 lijkt voor
Kevelaer een extra lucratief
jaar te worden.

Limburgs dagblad Limburg

(ADVERTENTIE)
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Nacompetitie
Vandaag groep B
Excelsior - BW Den Bosch

DUITSLAND
Bochum - Düsseldorf 3-0
Kaiserslautern - Bremen 2-2
Nurnberg - Leverkusen 1-0
Bayern München-Wattenscheid 5-2
Vandaag 15.30 uur:
Dortmund - Mönchengladbach
Dresden - Schalke
Köln - Hansa Rostock
Hamburger SV - Karlsruhe
Frankfurt - Duisburg
StuttgarterKickers - Vfß Stuttgart

BELGIË
Kortrijk - Standard 1-1
Vandaag 20.00 uur:
FC Luik - Waregem
Lierse - Charleroi
Anderlecht - Cercle Brugge
FC Antwerp - AA Gent
Lokeren - Beveren
Morgen 15.00 uur:
Club Brugge -RWD Molenbeek
Eendracht Aalst - KV Mechelen

Vandaag 19.30 uur
Scheidsrechter Nienbuis

MW (selectie): Agu, Verhoeven, Thai,
Benneker, Reijners, Joordens, Dela-
haye, Libregts, Visser, Meijer, Lanc-
kohr, De Haan, Hofman, Bucan, Dik-
staal, Franssen.
FC Utrecht (selectie): Van Ede, Achter-
berg, Aipassa, De Koek, Liesdek, Plug-
boer, Roest, Verrips, Bijl, De Kruüff,
Cooke, Lindenaar, Smolarek, Vierklau,
Van der Weert.

Vandaag 19.30 uur:
MW - Utrecht

Zondag 14.30 uur:
Roda JC - Willem II
PSV - De Graafschap
MW - Utrecht
VW - Den Haag
SW/Dordrecht '90 - Ajax
RKC - Groningen
Vitesse - Sparta
Volendam - Twente
Feyenoord - Fortuna Sittard

PSV 33 24 8 1 56 77-24
Ajax 33 24 5 4 53 78-24
Feyenoord 33 19 9 547 51-19Vitesse 33 15 9 939 46-32
Groningen 33 14 10 938 44-37
FC Twente 33 13 8 12 34 53-49
Sparta 33 11 12 10 34 49-52
RodaJC 33 12 10 11 34 41-45RKC 33 10 13 10 33 50-49
FC Utrecht 33 9 15 933 36-36MW 33 10 13 10 33 39-43Willem II 33H 8 14 30 44-45
Volendam 33 10 7 16 27 34-50Fortuna S 33 7 11 15 25 36-47
SWDordr 33 9 7 17 25 38-59
Den Haag 33 6 10 17 22 34-61
Graafschap 33 6 9 18 2129-54
VW 33 2 625 10 30-83
WV gedegradeerd
PSV kampioen

Ogechukwu
drie duels

aan de kant
ZEIST - De aanvaller Ajah Wil-
son Ogechukwu van Roda JC is
door de tuchtcommissie van de
KNVB voor drie wedstrijden ge-
schorst, waarvan één wedstrijd
voorwaardelijk. Hij maakte afge-
lopen zondag in de wedstrijd
tegen FC Den Haag een slaande
beweging naar Van Eijkeren.

Trost dreigt finale mis te lopen
KNVB neemt gele kaart in behandeling en wacht met uitspraak tot donderdag Programma

betaald
voetbal

DOOR IVO OP DEN CAMP

Touwtrekken

Omdat de actie van Trost in het
strafschopgebied gebeurde, kreeg
Roda JC bovendien een strafschop
tegen. „Gezien de aard van de over-
treding hebben we besloten een
nader onderzoek in te stellen", zegt
Jo de Min van de tuchtcommissie
van de KNVB. „Dat is onder meer
gebeurd op grond van de televisie-
beelden. We zullen nu eerst infor-
matie inwinnen bij alle betrokken
partijen. Daarna zal er pas een uit-
spraak komen in dezezaak".

JKERKRADE/ZEIST - René Trost gaat een spannende week
Op zijn vroegst donderdag, drie dagen voor deIKNVB-bekerfinale tegen Feyenoord, weet de verdediger van

f Roda JC of hij in de eindstrijd van de partij kan zijn. De tucht-
-1commissie van de KNVB heeft gisteren besloten Trosts vijfde
jgele kaart, vorig weekeinde opgelopen in het duel tegen FC
IUen Haag, niet automatisch af te doen met een schorsing van
jeen duel voor het eerstkomende duel, dat tegen Willem IIjmorgen op Kaalheide.

I Dp grond van de rapportage van
I scheidsrechter en rapporteur en de
Jtv-beelden heeft de tuchtcommissieI gemeend de zaak in behandeling te
I nioeten nemen. Afhankelijk van de
1Uitspraak, op zijn vroegst donder-dagavond, zal René Trost al of niet
de KNVB-bekerfinale in de Kuip

jvanaf de tribune moeten bekijken.
René Trost kreeg tegen FC Den
"aag een gele kaart van scheids-
rechter Wegereef omdat hij de door-
gebroken tegenstander Grünholz
Van achter tegen de grond werkte.

Geschrokken

Twee maten

Morgen 14.30 uur
Scheidsrechter Sthuurmans

VW(selectie): Roox, Verberne, Weerts,
Derix, Vanderbroeck, Braem, Orie,
Smits, Venetiaan, Haan. Babangida.
Custers, Van Leenders, Spee, Minten,
Graef.
FC Den Haag (selectie): Stam, Beuken-
kamp, Abbenhuis, Adam, Gentile. Van
Oosten, Purvis, A. en E. Veriesde,
Grootscholten, Danen, Hermes, Hout-
man, Kuzmanovic, Schellevis. Talan.

" In het touwtrekken om de snelste trainingstijd bij de
Grand Prix van Spanje op het circuit bij Barcelona ver-
liep niet alles even vlotjes. In de haast om deongenaakbare
Nigel Mansell, met een tijd van 1.20.195 in zijn Williams
opnieuw de snelste man, te achterhalen ging er het een en
ander mis bij Ayrton Senna. De Braziliaanse wereldkam-
pioen (zie foto) kwam met motorpech langs dekant te staan
en moest op sleeptouw genomen worden naar de pits. Sen-

Smit van NAC moet twee duels
aan de kant blyven. Hij legde in
de wedstrijd tegen Wageningen
een doorgebroken speler neer.Polman van VW, die vorige
Week een doorgebroken Ajacied
aantikte, is eveneens twee wed-
strijden geschorst. Lems van
Den Haag kreeg een straf van
één duel. Hij liep tegen zijn tien-
de gele kaart van dit seizoen op.
De volgende spelers werd voor
één wedstrijd geschorst: Silooy
(Ajax), Heerenveen, Laponder
(Den Bosch), Lems, Valk (Den
Haag), Rosendaal (Graafschap),
Cobussen (Haarlem), Stam
(NAC), Willemsen (NEC), Boere-
bach (Roda JC), Slagboom
(SVV/Dordrecht).

De speler zelf was met stomheid ge-
slagen toen hij gisteren het slechte
nieuws vernam. „Ik ben me een on-
geluk geschrokken. Ik denk dat ik
de finale wel kan vergeten", rea-
geerde de Roda JC-verdediger he-
vig teleurgesteld. „Ik heb er geen
moment bij stilgestaan dat deze
zaak in behandeling genomen zou
worden. Ik dacht dat ik met een ge-
le kaart en een strafschop tegen al
zwaar genoeg gestraft was. Op zich
had ik daar geen probleem mee,
omdat ik ervan uit ging dat ik tegen
Willem II op de tribune zou zitten
en volgende week in de finale weer
gewoon van de partij zou kunnen
zijn".
Algemeen directeur Serve Kuijer
van Roda JC kan op dit moment
ook niet meer doen dan afwachten.
„Het curieuze is alleen dat Trost bij
de lichtste straf het zwaarst getrof-
fen wordt. Mocht de tuchtcommis-
sie donderdag op grond van de
ingewonnen informatie immers be-
sluiten alleen de gele kaart te hand-
haven dan is Trost automatisch
voor het eerstvolgende duel ge-
schorst. Tegen een gele kaart is
immers geen beroep mogelijk. Dan
mist hij dus de bekerfinale. Als
Trost echter in staat van beschuldi-
ging wordt gesteld en de gele kaart
omgezet wordt in een rode prent,
dan kunnen we tegen die straf in
beroep gaan. In dat geval zal een
definitieve uitspraak op zich laten
wachten tot na de finale en kan Re-
né Trost gewoon tegen Feyenoord
meespelen".

na realiseerde desondanks de derde trainingstijd. Het veel-
belovende Duitse talent Michael Schumacher reed na
Mansell als snelste rond op het Spaanse circuit, maar
moest zijn dadendrang om nog verder naar voren te ruk-
ken bekopen met een crash tegen een muur. Zijn wagen
was rijp voor de sloop; Schumacher zelf had alle gelukvan
de wereld en kon zonder noemenswaardige verwondingen
Uitstappen. Foto: AP

Afscheidsfeestje Fortuna Sittard
Volleyballers

op goede spoor
! M'RLSRUHE - De volleybalploeg

eeft jn Karlsruhe een moeizame
Periode afgesloten. De ploeg van de

i h |2iSe Selinger startte de
rr? cyclus van de World League■r>et een degelijke overwinning op
i yuitsland: 3-0 (15-8, 15-10, 15-6).

Qa^ een duel was amper sprake.
1 de turbulente achterlig-
gende periode bleek het kwaliteits-
erschil gewoon te groot.

Alfonso Flores
doodgeschoten

FRANKFURT/HEERLEN
Vroegere wielrenner Alfonso
Flores (39) uit Colombia is in zijn
woonplaats Medellin door een
nog onbekende man doodge-
schoten. De moord vond plaats
op een kruispunt, waar Flores
voor een stoplicht stond. Hij was
eigenaar van een rijwiel- annex
sportzaak. Voordat Luis Hen-era
zijn opwachting in het interna-
tionale peloton maakte, was Al-
fonso Flores de beste renner in
Colombia. In 1980 won hij de
Tour de I'Avenir. Een keer nam
hij deel aan de Tour de France.

„Dan mis ik de eerste wedstrijden
van het nieuwe seizoen en gaat van
de zomer de hele voorbereiding ei-
genlijk een beetje aan me voorbij.
Je bent er immers toch niet bij als
het echt om de knikkers gaat". Bo-
vendien vindt Trost dat de KNVB
met twee maten meet. „Heini Otto
van FC Den Haag schoffelt Stefan
Jansen in een soortgelijk geval on-
deruit. Die kreeg niet eens een gele
kaart. Mijn lot is nu helemaal in
handen van de KNVB en daar baal
ik vreselijk van".

De kater voor»René Trost wordt er
in dat geval niet veel minder om.

SITTARD - Voer voor statistici en
misschien een laatste opstekertje
voor spelers in de vorm van premie-
gelden. Een veel groter belang moet
aan de confrontatie tussen Feye-
noord en Fortuna Sittard niet toege-
kend worden. Feyenoord heeft de
zinnen op het behalen van de
KNVB-beker volgend weekeinde
gezet en zal morgen de mouwen
niet echt opstropen. Fortuna heeft
zich verleden week al in veilige ha-
ven gespeeld en haalde aldus de
druk uit de eigen gelederen. Kort-
om Feyenoord-Fortuna Sittard zal
waarschijnlijk een gezapig afzwaai-
feestje worden. Fred de Jong en

Fuat Usta mogen vanwege hun
schorsing niet echt meevieren.

MVV
MW wil vanavond voor eigen pu-
bliek tegen FC Utrecht op passende
wijze afscheid nemen van de com-
petitie. Met 33 punten uit 33 ge-
speelde wedstrijden zijn de Maas-
trichtenaren voor het eerst na vele
jaren betaald voetbal vrij van alle
degradatiezorgen en kunnen ze
frank en vrij het seizoen besluiten.

„Wij streven ernaar om bij de eerste
tien te komen. Van deuitslagen van

zondag hangt natuurlijk af ofwij bij
winst zelfs nog een aantal plaatsen
op de ranglijst zullen stijgen", aldus
Sef Vergoossen. „Natuurlijk is
Utrecht geen gemakkelijke tegen-
stander. Daar tegenover staat dat
onze jongens dit seizoen bewezen
hebben dat ze voor geen enkele te-
genstander bang hoeven te zijn".

Vergoossen kan vanavond geen be-
roep doen op de geschorste Hans
-Linders. Vraagtekens staan bij de
inzetbaarheid van Mark Verhoeven
en Raymond Libregts. Beiden heb-
ben een lichte blessure.

Optimistisch over bekerfinale Morgen met Willem II op Kaalheide

Reker: 'Ik zet mijn geld op Roda'
Zweden laat

zich verrassen

Morgen 14.30 uur
Scheidsrechter Van Riel
Feyenoord (selectie): De Goeij, Wape-
naar, Fraser, Van Gobbel. Heus, Met-
god, Bosz, Sabau, Plomp, Scholten,
Witschge. Blinker, Damaschin, Griga,
Kiprich, Taument.
Fortuna (opstelling): Hesp, Maessen,
Driessen, Samuel, Szalma, Sneekes,
Barmentloo, Mordang, Deckers, Boo-
gers, Anton Janssen. Reservebank: Van
Zwam, Kicken, Paul Janssen, Loon-
tjens, Taihuttu.

den". Dat het vorig jaar toch tot een
breuk kwam met Roda JC lag aan
hele andere zaken. „Ik was het ge-
woon met een aantal zaken niet
eens. Op een gegeven moment esca-
leerde dat tot een machtsstrijd tus-
sen het bestuur en ik als trainer.
Dan heeft verder werken geen zin
meer".

roda jc-willem II

VESSEM - Uitgerekend op de laat-
ste speeldag van het seizoen 1991/92
keert hij nog een keer terug op zijn
oude werkplek. Met zijn nieuwe
club Willem II is JanReker morgen
(aanvang 14.30 uur) te gast op Kaal-
heide. Een weerzien met toch wel
enigeweemoed, want deBrabander
kijkt nog altijd met plezier terug op
de periode in Kerkrade. Het feit dat
Roda JC erin geslaagd is dexfinale
van de KNVB-beker tegert Feye-
noord te bereiken, verwondert hem
niets. „Roda is een echte karakter-
ploeg. Zodanig zelfs dat ik mijn
geld op Roda zou zetten als het gaat
om de winnaar te bepalen van de fi-
nale", zegt JanReker.

DEN BOSCH - Ignace van Swieten
wordt vervolgd voor ontucht. De
oud-scheidsrechter moet 25 juni
voor de Bossche rechtbank ver-
schijnen. Van Swieten wordt als
reclasserings-ambtenaar verdacht
van seksueel contact met een pupil.
Anderhalfjaar geleden werd Ignace
van Swieten beroofd en ernstig ge-
molesteerd. De dader werd wegens
poging tot doodslag veroordeeld tot
onvoorwaardelijke TBS met
dwangverpleging. De man beweer-
de tot zijn aanval op Van Swieten te
zijn gekomen, omdat hy door de
ambtenaar sexueel zou zijn mis-
bruikt.

Morgen 14.30 uur
Scheidsrechter Van Dijk
Roda JC (selectie): Bolesta, Senden,
Verhagen, Hanssen, Trost, Broeders,
Van der Luer, Ter Avest, Hofman, Ar-
nold, Huiberts, Smits, Romero, Stefan
Jansen, Paul Janssen, Luypers.
Willem II (selectie): Jansen, Waldorf,
Dijkstra, Latupeirissa, Mallien,Werdek-
ker, Feskens, Van Gastel, Van Geel,
Wolffs, Laros, Stewart, Sylla, Vincent,
Overmars.

Op grond van de door hemzelf zo
geprezen instelling, verwacht Jan
Reker volgende week zondag tegen
Feyenoord een op en top gemoti-
veerd Roda JC in de Kuip. „Of-
schoon het misschien vreemd
klinkt; maar de kansen van Roda
zijn nu beter dan vorig jaar in de
halve finale tegen Den Bosch (die
na het nemen van strafschoppen
verloren ging, red.). Toen stonden
wij onder druk. Nu is de druk voor
Feyenoord vele malen groter. En
dat is ideaal voor Roda. Op karakter
overleven staat hoog in het vaandel
bij de jongens. En dat zullen ze vol-
gende week zeker doen. Ik ben er-
van overtuigd dat Roda de beker
pakt".

d^G - Zweden heeft op de der-
dag van het toernooi om het'

reldkampioenschap ijshockey
eerste nederlaag geleden.

„X^sland verraste de titelverdedi-ger in Praag: 5-2. De periodestan-en waren 1-0, 1-1, 3-1. Het was de
rste Duitse zege op de veel hoger

uj*a"-"eerde Scandinaviërs sinds

Strubbelingen
Dat er dit seizoen ook weer sprake
is van strubbelingen bij Roda JC
heeft volgens Reker een hele andere
oorzaak. „Doordat er financiële pro-
blemen zijn krijg je onrust bij de
spelers. Een aantal moet gedwon-
gen vertrekken en die jongens we-
ten nu niet waar hun toekomst ligt.
Ik vind het zonde dat dit team nu
wellicht voor een deel uit elkaarzal
vallen, want het is echt een fantasti-
sche ploeg".

Jan Reker steekt niet onder stoelen
of banken dat hij vanuit Tilburg af
en toe met een jaloers oog richting
Kerkrade blikt. „Roda staat bol van
karakter en doorzettingsvermogen.
Bij Willem II zit het technisch alle-
maal goed, maar de ploeg is te fra-
giel en toont vaak te weinig karak-
ter. Af en toe mis ik bij Willem II
wel eens types als Hanssen en Ver-
hagen; spelers die nooit zullen ver-
zaken".

(ADVERTENTIE)

~T^F KONTAKTLENZEN
,[J\\_<^^ STUDIO
Promenade 27a, Heerlen, 045-742295; Wilhelminastr. 33, Bocholtz, 045-444342

STUDENTEN t/m 19 jaar30% korting
van 28-4 tot 9-5-92

OP ALLE KONTAKTLENZEN
____^ mcl. 2 vakantielenzen GRATIS °^_*_

_. aanpassing controle en schoonmaken altijd gratis Aanpassing door gediplomeerd kontaktlenzenspecialist/opticien.

sport kort
# JanReker

" VOETBAL - De ontmoeting
in de eerste klasse F tussen Wau-
bach en Vinkenslag wordt van-
daag om 17 uur gespeeld.

" VOETBAL - Vooraf aan de
wedstrijd SVN-Longa wordt
Joep Senden in de bloemetjes
gezet. De Nieuwenhaagse mid-
denvelder speelt morgen zijn
250ewedstrijd voor de hoofd-
klasser.

Hij bekent ruiterlijk dat het hem
wel aangrijpt als trainer van de te-genstander op Kaalheide te moeten
fungeren. „Ik heb toch driejaar met
vreselijk veel plezier bij Roda JC
gewerkt. En net als nu hebben we
al die jaren steeds om de prijzen ge-
speeld. Twee keer een vijfde plaats
was niet gek en ook vorig jaar wa-
ren we tot Pasen nog volop in de
race om Europees voetbal". Dat Ro-
da JC ook dit seizoen hoge ogen
gooit verwondert hem dan ook
niets. „In wezen is het dezelfde
ploeg als vorig jaar. Alleen is Ter

Morgen
Voor het zover is, treffen Roda JC
en Willem II elkaar morgen op
Kaalheide. Een duel om des keizers
baard. „Het kan dus leuk worden",
vindt Reker. Adrie Koster weet nog
niet welk elftal hij het veld instuurt.
Michel Boerebach en Ajah Wilson
Ogechukwu zijn geschorst en so-
wieso niet van de partij. Graham
Arnold, Berthil ter Avest, Michel
Broeders en Bert Verhagen kampen
met lichte blessures. Adrie Koster
wacht derhalve tot kort voor de
wedstrijd alvorens hij de opstelling
bekendmaakt.

Avest gekomen op d« plaats van
Groenendijk".

Jan Reker bewaart goede herinne-
ringen aan zijn Kaalheide-periode.
„Vooral de duels tegen Ajax, PSV
en Feyenoord waren altijd schitte-
rende confrontaties. En natuurlijk
het Europees avontuur tegen Gui-
maraes, Charkow en Sofia. Dat sei-
zoen was sowieso een fantastisch
jaar. Gemiddeld kwamen er toen
9000 mensen naar de thuiswedstrij-

Van Swieten
wordt vervolgd
voor ontucht

VCH
andaag staat voor VCH het eerste

or. k° m Prom°tie naar de eredivisie
Von programma. De Heerlense
, Ueybalsters reizen naar Apel-
°orn waar om 20.00 uur de degens

worden met PZ/Dynamo.
anstaande zaterdag volgt de re-

>,ri"J in de sporthal Kaldeborn van«erlen (17

_
00 uuf)

_
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Begrafenis- en krematieverzorging
HEERLEN e.o. HOENSBROEK e.o.
v.h. CROMBACH OTERMNS

Zekerheid voor een Waardig Afscheid
Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding. Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.
Stemmige opbaar- en onrvangruimten. Begrafenis- en krematieverzekeringen.
Tevens verzorging van komplete koffietafel. Koopsommen en wilsbeschikkingen.
Heerlen e.o. __^=^_t
Oiiemoicn.str_.i 30" Postbus T'ï Hoensbroek CO.
(Hül IX* Heerlen " Tel. 0-*5-71-h2*\ m/A Nl"--*lrj-" ' 1H
»a_nn opgenomen |(, _(xm Tel Ü^hlóKU *Mf/A(FWi 'hM K,C* ']wnsb" **'k TeL
DAG EN NACHT BEREIKBAAR. SSJn'é'm DA(j E^ V*^CHT BEREIKBAAR.
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In de ochtenduren valt een
mooi voordeel te behalen.

Bezorgers van het
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vallen stuk voor stuk in de
prijzen.

Meer weten?
Bel 045-739881 en vraag

naar H. van de Ven.
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DRAAG EEN STEENTJE BIJ!
een school in

hetkinderdorp
JOAO PESSOA

BRAZIUË
Het comité Heerlen van SOS-
Kinderdorpen zal in JoaoPessoa
de bestaande kleuter- en lagere
school uitbreiden.
In de toekomst is de school ook
bestemd voor dekinderen uit de
sloppenwijken in de buurt van
hetkinderdorp.
Teneinde ooit eenverandering irf
de leefsituatie van dezekinderen
te brengen is veel geld nodig. Het
comité Heerlen van SOS-Kinder-
dorpen vraagt daarom uw hulp.

DOOR f20.00 OVER TE
MAKEN,KOOPT U

SYMBOLISCHEEN STEEN
VOORDE SCHOOL.

Ukur.t ditbedrag overmakennaar
Rabobank Heerlen. nr.
11.99.11.191 t.a.v. SOS-Kinder-
dorpen,schoolactie(girorekening
Rabobank: 10.30.856). Inlichtin-
gen: Mevr. I. Philips-Leufkens,
Comité Heerlen SOS-Kinder-
dorpen.Tel.: 045-412736.
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Gevestigd te:

MAASTRICHT
Prof. P. Willemsstraat 21 -23

Praktijk voor:
PLASTISCHE & ESTHETISCHE

CHIRURGIE
G.A.M. MALFEYT- CH.A. FREUNDLICH

Plastisch chirurgen

Spreekuur volgens afspraak:
telefoonnummer 043-630306

HEEFT U ER WEL EENS AAN
GEDACHT DAT IN DIE

VERAFGELEGEN VILLAS
HELE RIJKE MENSEN KUNNEN

WONEN...?
Bel Spiral als 't overal verspreid moet

worden!

FaOneksstraat 7. 5961 PK Horst,, |C* Postbus 6094. 5960AB Horsl.
teleloon 04709-84222, ' V— fa* 04709-84333

SI'IUAL

Tijdelijk een ander
thuis gezocht.

Jaarlijks zijn er duizenden kinderen en jonge-
ren die voor korte of lange tijd niet door hun eigen Naam: dhr/mevr

ouders verzorgd kunnen worden. Voor hen zoeken de straat i
Centrales voor Pleegzorg geschikte pleegouders. Postcode Tei ,
Wilt u weten wat het is om pleegouder te zijn? Stuur Plaats Prov

I U hoeft geen postzegel te plakken.
dan de coupon in een open envelop naar: l I

Centrale voor Pleeggezinnen.
Antwoordnummer 1100, 6130 VB Sittard.



FRANKFURT - Inregen en wind streed de wielerelite tijdens
Rund urn denHenninger Turm voor de ereplaatsen,. Frank van
den Abbeele, de 26-jarige Belg uit de Lotto-ploeg bleek on-
grijpbaar. In Duitslands enige wielerkoers van importantie
bekroonde hij een solo van ruim twintig kilometer met de
hoofdprijs. Chiappucci en Maassen, die respectievelijk tweede
en derde werden, toonden collegiale bewondering voor het
aanvallend rijden van de winnaar. „Wij hebben", aldus de best-
geklasseerde Nederlander, „voluit achter hem gereden. Hij
moet vleugels hebben gehad. De kloof werd steeds groter."

Danny Nelissen:
wél aan finish,
niet geklasseerd

FRANKFURT - Van de 23 Ne-
derlandse profs in Rund urn den
Henninger Turm kwamen naast
uitblinker Frans Maassen (derde
op 41 seconden), alleen Maarten
den Bakker (19e op bijna twee
minuten) en Eddy Bouwmans
(38ste) in de uitslag voor. Danny
Nelissen, die in dezelfde tijd fi-
nishte als laatstgenoemden,
werd in het gedrang aan de eind-
streep over het hoofd gezien en
niet geklasseerd. Hij bevond zich
op enkele lengten van Johan
Museeuw, die als 44ste en laatste
werd gerangschikt.
Patrick Strouken had, nadat hy
rond de vijftigste kilometer in de
problemen was gekomen, eerder
de weg naar de douches ingesla-
gen.

sport in cijfers
IJSHOCKEY
Praag/Bratislava, WK: Groep A: Italië-
Polen 7-5 (1-2 3-2 3-1); Duitsland-Zwe-
den 5-2 (1-0 1-1 3-1). Groep B: Zwitser-
land-Frankrijk 6-5 (2-1 1-2 3-2); Canada-
Noorwegen 4-3 (3-1 1-1 0-1).

GOLF
Houston, mannen, stand na eerste ron-
de: 1. Hulbert, Black 65, 3. Clearwater
66, 4. Sluman, Zabriski, Young, Gump,
Canipe, Rummells, Kite, Allem 67.
Tallahassee, vrouwen, stand na eerste
ronde: 1. Walker 64, 2. Estill 66, 3. Ritz-
man 67.

" Frans Maassen, derde
in de uitslagvan Rund
urn den Henninger Turm,
leidt vóór OlafLudwig
en Claudio Chiappucci
de achtervolging op de
onstuitbareFrank van
den Abbeele.

Foto: COrf VOS

Van den Abbeele geeft vedetten het nakijken in Frankfurt
Maassen strijdend ten onder

Olaf Ludwig, die door een val in de
laatste bocht een podiumplaats ver-
speelde en met een minuut achter-
stand zowel Chiappucci alsook
Maassen en Caritoux voorrang
nioest geven, dacht er precies een-
derover.

„In de finale streden wij niettemin
met gelijke wapens", ontzenuwde
Frans Maassen meteen alle specula-
ties over een .tweestrijd tussen hem
en de troepen van Peter Post, die de
leiding van zijn ploeg overigens in
handen had gelegd van Theo de
Rooy. „Eenmaal met Ludwig in
mijn buurt wist ik uiteraard ook,
dat het niet ideaal was om met hem
naar de streep te gaan, maar ik wil-
de mij niet achter deze situatie ver-
schuilen. Wanneer niemand zijn
aandeel in het werk levert, blijft een
groepje nooit buiten bereik van de
concurrentie. Bovendien, een uur
eerder had ik niemand van Panaso-
nic in mijn buurt. Ik dacht zelfs, dat
het de beslissende vlucht was".

..Toen wij aan de tweedevan de drie
Plaatselijke omlopen begonnen (er
hoesten in Frankfurt na 194 kilo-meter, bij terugkeer uit het Taunus-
gebergte in Frankfurt nog drie ron-
denvan ieder vijfkilometer worden
afgelegd, red.), wist ik dat wij vooreen verloren zaak streden", aldus de
jyinnaar van de Amstel Gold Race.Overigens was Ludwig al na amper
l*intig kilometer betrokken bij een

die aan de voet van
de Feldberg (77 km) uitgroeide tot Ontsnapping

De ontsnapping waarop Frans
Maassen doelde, was na ruim 140
kilometer tot stand gekomen. On-
der meer Roosen, Den Bakker,
Sciandri, Leblanc, Da Silva, Matt-
heus, alsmede een paar anderen
bevonden zich in zijn gezelschap.

f-lrca dertig man. Daarbij waren be-
halve Ludwig ook Museeuw, Chiap-
Pucci, Gölz, Furlan, Ekimov, Roo-
!^l. Hampsten, Ampler, Peiper,
feenstra, Early, Danny Nelissen,
pValsvoll, etcetera. Kortom, een se-'eet gezelschap. Maassen: „Ik had
de aansluiting gemist en dacht heel
?Ven, dat ik uitgeschakeld was. In
et peloton werd niettemin flink

doorgereden, hetgeen tot een alge-mene hergroepering leidde."

„Ik hoorde, dat Ampler aan een ach-
tervolging bezig was. Hij toonde
zich trouwens de hele dag erg be-
drijvig, maar van de rest van de
concurrentie viel op dat moment
niets te bespeuren. Jan Raas kwam
toen met zijn auto tot bij ons. Hij
waarschuwde mij om niet te roeke-
loos met mijn krachten om te sprin-
gen. Wellicht dacht hij, dat wij bui-
ten bereik van de rest waren. Toch
kwam het grootste deel van het pe-
loton nog terug. Ik was totaal ver-
rast, maar koos met nog circa veer-
tig kilometer te rijden toch opnieuw
voor de aanval".

van onze correspondent
EDDY BUDE

sen, die binnenkort zijn functie alsdistrictstrainer verruilt voor het na-tionale bondscoachschap

" Jean-Paul van Poppel wint de machtesprint van Abdoesjaparov. - Foto: EPA

"KANO - Tijdens de eerste dag
van de internationale Olympi-
sche kano-regatta te Hazewinkel
heeft de Maastrichtenaar Mare
Weyzen samen met zijn partner
Jan Dirk Nykamp zich via de
herkansingen geplaatst voor de
halve finale K-2 1.000 meter he-
ren. Tonny Benschop was de
beste Nederlander. Op de 1.000
meterK-l plaatste hij zich recht-
streeks voor de halve finale.

" PAARDESPORT - Het con-
cours hippique dat de LRV Ra-
vensbosch morgen voor de vijf-
tiende keer zou houden, gaat
niet door. Door de slechte ter-
reinomstandigheden nabij ma-
nege Ravensbosch is het door-
gaan van de wedstrijd niet
verantwoord. Het concours is
verplaatst naar 17 mei.

" HANDBAL - Naast de eerste
wedstrijd in de finale van de
play-offs bij de heren tussen E
en O en het Geleense V&L, van-
avond om 20.00 uur in Emmen,
werken de dames de laatste
groepswedstrijden af alvorens
kruisfinales moeten bepalen wie
in de finale van de play-offs te-
genover elkaar komen te staan.
Swift Roermond, al zeker van
een plaats in de kruisfinales,
speelt morgen om 14.00 uur in de
Jo Gerrishal te Roermond tegen
Aalsmeer. In de andere groep
moet V&L op bezoek bij Quin-
tus. De Geleense ploeg zal min-
stens een gelijkspel uit het vuur
moeten slepen wil men zich
plaatsen voor de kruisfinales.

" ZAALVOETBAL - In de lan-.
delijke eerste divisie C is Wierts/,
de Haantjes er als enige Lim-
burgse ploeg in geslaagd op te
promoveren naar de hoogste af-
deling. De winst bij Schoenen-
reus (4-8) maakte de Bekeneren.
onbereikbaar. Na kampioen
Bunga Melati en Schoenenreus,
is Hooghuis Sport de vierde pro-
movendus. Zij wonnen met 1-2
bij kampioen Bunga. Door deze
resultaten viste Bouwfonds ach-
ter het net.

Klassement: 1. Ruiz Cabestany 22.10.57,
2. Mauri 0.25, 3. Zanatta 0.40, 4. Giova-
netti 0.48, 5. Nijdam 0.49, 6. Scirea 7.
Bruyneel 0.53, 8. Lianeras, 9. Fuerte
0.54, 10. Alcala 0.55, 32. Theunisse 1.44,
33. Cordes 1.45, 42. Rooks 2.10, 45. Ver-
hoeven 2.20, 50. Solleveld 2.29, 53. Suy-
kerbuyk 2.35, 82. Harmeling 3.57, 90.
Mulders 4.18, 102. Van Poppel 4.59, 106.
Hermans 5.07, 118. Breukink 5.30, 122
De Vries 5.32, 168. Kokkelkoren 7.52,
170. Siemons 8.02, 172. Jakobs 8.49, 173.
Talen 9.20, 187. Nijboer 23.39.

WIELRENNEN
Rund urn den Henninger Turm, Frank-
furt, profs: 1. Frank van den Abbeele
209 km in 5.11.48, 2. Chiappucci op 0.35,
3. Maassen 0.41, 4. Caritoux 0.59, 5. Lu-
dwig 1.01, 6. Ekimov 1.05, 7. Sörensen,
8. Lance, 9. Krieger, 10. Wauters, 11. De
Clercq 1.55, 12. Manin, 13. Leclercq, 14.
Holm, 15. Chabalkine, 16. Claveyrolat,
17. Cassani, 18. Van de Laer, 19. Den
Bakker, 20. Gayant en de rest (ca. 25
man) met o.a. Furlan, Gölz, Bouwmans,
Dernies, Fondriest, Early, Museeuw en
Danny Nelissen. Gestart circa 190 man.
Amateurs: 1. Erik Dekker 4.24.56, 2. Jol-
dion z.t, 3. Velocky op 8 sec, 11. Niels
van der Steen 0.47, 13. Boogaard 0.47,
17. Compas, 19. Martin van Steen, 26.
Richard Groenendaal, allen z.t.
Ronde van Spanje. Vijfde etappe Alba-
cete-Gandia: 1. Van Poppel 213,5 km in
5.22.38 (gem: 39,705 km/u), 2. Abdoesja-
parov, 3. Tsjujda, 4. Nijdam, 5. Heynde-
rickx, 6. Saitov, 7. Skibby, 8. Raab, 9.
Konisjev, ld. Baldato, 11. Hermans, 12.
Elliot, 13. Manuel Dominguez, 14. Bouil-
lon, 15. Vanderaerden, 17. Solleveld, 18.
Harmeling, 25. Mulders, 44. Verhoeven,
55. Suykerbuyk, 60. Rooks, 71. Cordes,
76. Theunisse, 98. Kokkelkoren, 102. De
Vries, 111. Jan Siemons, 120. Nijboer,
146. Talen 0.21, 152. Breukink, 165. Ja-
kobs.

GOS-renner toont zicht een slecht verliezer

Van Poppel te snel
voor Abdoesjaparov

Punten
'Na de vergeefse pogingen in de
Voorbije weken om evenals vorig

in de eerste maanden van het
Seizoen een topkoers te winnen,

Rund urn den Henninger Turmvoor Frans Maassen de laatstekans.
""Wdele hoop, zoals is gebleken",

'?telde hij nuchter vast. „Toch hoef

'* mij niets te verwijten. Derde wor-
', en is toch zeker een eervol resul-
j^at. De klassering levert mij 32'*7Cp.punten op. Daarbij mijn score
iWt de voorbije weken (inclusief
jeindoverwinning in Driedaagse van
IPe Panne, red.) en ik schat, dat ik in
1-tet wereldklassement op de achtste
lwaats sta."

i met het negen man ster-.^e collectief waarvan Olaf Ludwig
jln de Panasonic-gelederen deel uit
haakte (Fondriest, Ekimov, Bouw-vans, etc), was Frans Maassen gis-
)fren bij Buckler beduidend min-
?er sterk omringd. Rooks, Nijdam,
V^nderaerden, Van Hooydonck, c.s.
**tin immers aan de slag in deVuelta
°P de Spaanse wegen, waar de ren-
[J ers van Peter Post dit keer ontbre-
ipi. De Buckler-afvaardiging onder
S'ding van Jan Raas bestond in

'""ankfurt voornamelijk uit jonge-
,er*> waarvan naast de kopman al-
!een de Belg Mario de Clercq zich

'K°n klasseren.

Activiteit
Bij deze activiteit waren ook Chiap-
pucci, Ludwig (al in de eerste uren
actief), Ekimov, Caritoux, Van den
Abbeele en nog een paar anderen
betrokken. Zij beantwoordden de
demarrage van Frans Maassen. De
uitgedunde hoofdmacht (er waren
circa 190 man uit drieëntwintig
ploegen gestart) was geslagen. Toen
vooraan Frank van den Abbeele
nog eens extra hard op de pedalen
duwde, werden niet alleen enkele
medekoplopers Ampler, Lance,
Wauters) uit de wielen gereden,
maar gingenook de anderen ten on-
der, al probeerde Maassen eerst in
gezelschap van de Rus Ekimov en
later met Ludwig, Chiappucci en
Caritoux nog om de ontketende
Belg een halt toe teroepen.

TENNIS
Madrid, mannen, 1,4 miljoen gulden,
kwart-finales: Bruguera-Rosset 6-3 7-6,
Costa-Boetsch 6-4 6-1, Clavet-Mancini
7-5 6-1, Javier Sanchez-Arrese 6-3 6-4.
München, mannen, 550.000 gulden,
kwart-finales: Naewie-Medvedev 4-6 7-6
6-4, Korda-Kulti 6-3 3-6 6-3, Larsson-
Stich 6-4 6-4,Karbacher-Novacek 7-5 4-6
6-1.
Hamburg, vrouwen, 700.000 gulden,
kwartfinales: Graf-Mesjki 6-2 6-2, Sna-
chez Vicario-Novotna 6-1 6-4, Huber-
Manuela Maleeva 5-7 6-2 7-5, Sanatini-
Wiesner 6-1 6-2.
Davis Cup, Bulgarije-Malta 2-0, Dene-
mark<-n-Kenya 2-0, . Zimbabwe-Ghana
1-1, Finland-Oostenrijk 1-1, Monacp-
Luxmemburg 0-2, Portugal-GOS 1-1.

twijfeld hebben of hij Van Poppel
opstelt voor de Ronde van Frank-
rijk, na de twee dagsuccessen van
kaliber kan hij niet meer om hem
heen. Daar waar de renner beweer-
de zich bij een mogelijk negatieve
beslissing neer te leggen, liet Gis-
bers weten dat Van Poppel zeker
van een plaats is wanneer de Tour
in juliin San Sebastian vertrekt.
Maar of die toezegging Van Poppel
een garantie biedt dient afgewacht
te worden. Want PDM heeft vaak
beloften gedaan, die later niet wer-
den nagekomen of er werd een
loopje met de waarheid genomen.
„Ik zal er in ieder geval geen heibel
óver maken indien ik niet word uit-
verkoren. Ik kan het billijken als
voor het klassement wordt gekozen.
Ik weet dat ik de ploegleiding voor
een dilemma plaats, want in feite
pas ik niet in de structuur."
Dat neemt niet weg dat Van Poppel
op dit moment het falen van kop-
man Breukink, die inmiddels meer
dan vijf minuten achterstand heeft
op leider Cabestany - vrijdag ver-
speelde hij weer 21 seconden - naar
de achtergrond heeft verdrongen.
Gisbers weet het zwakke presteren
aan maagklachten. De renner zelf
zegt echter dat hij lichamelijk in or-
de is.
„Ik heb geen excuus. Ik ben niet
echt in vorm. Ik heb altijd een grote
ronde willen winnen. Het lijkt erop
dat het dit keer weer niet lukt. Want
vijf minuten is veel", stelde hij rea-
listisch vast.

Belofte
De sprintzege betekende een uitste-
kende referentie voor een Tour-
selectie. Want mocht Gisbers ge-

GANDIA - Djamolidine Abdoesja-
parov balde zijn vuist. Jean-Paul
van Poppel lachte in zijn vuistje.
Voor de tweede keer in twee dagen
versloeg de Nederlander in een
rechtstreeks duel het snelheidska-
non uit het GOS. Na zijn overwin-
ning in Cordoba woensdag, was de
de sprinter uit deploeg van Gisbers
gisteren in Playa Gandia in de vijf-
de rit van de Vuelta weer de rapste
van het stel.

Abdoe, de 'Rambo' van het sprin-
tersgilde, toonde zich een slecht
verliezer. Uitgerekend hij, de groot-
ste boef als het op het eindschot
aankomt, overwoog een protest in
te dienen. Van Poppel zou van de
rechte lijn zijn afgeweken. Zijn
ploegleider Martinelli zag na het be-
kijken van de video-beelden even-

wel af van een protest. Hij wilde
zich niet belachelijk maken.

Truc
„Had hij moeten doen", reageerde
Van Poppel laconiek. „Ik heb alleen
gedaan alsof ik de deur dicht zou
gooien. Abdoe trapte in de val, want
hij hield even in. Dat was voldoen-
de." Van Poppel lijkt in de Ronde
van Spanje op herhaling. Verleden
jaar pakte hij vier dagprijzen. Dit
keer heeft hij de helft van zijn
triomfen al in bezit. En de 47ste
Vuelta is pas vijf dagen oud. „Mijn
doel was dit keer twéé ritzeges. Dat
heb ik eerder bereikt dan verwacht,
ondanks het feit dat ik nog niet echt
in vorm ben", zei de winnaar. „Want
woensdag had ik niet verwacht te
winnen. Die rit stond niet op mijn

lijstje. Wel de etappe van vandaag.
En de elfde, twaalfde en laatste rit.
Ik probeer nu nog eentje te win-
nen", stelde hij zich bescheiden op.

Van Poppel had in de laatste kilo-
meters snel door dat de Bucklers
van Jan Raas iets van plan waren.
„Ik zag Solleveld op kop sleuren.
Met Vanderaerden in zijn wiel. Ik
ben er onmiddellijk naar toe ge-
sprongen. Heb Raab in het voorbij-
gaan naar voren geduwd. Om een
springplank te hebben. Hij heeft
zich het licht voor me uit de ogen
gereden."

„Mijn eerste overwinning in dit sei-
zoen", glunderde Frank van den
Abbeelevoorbij de eindstreep. „Het
laatste succes dateert uit augustus
vorig jaar,- toen ik in Spanje een
etappe won in de Ronde van Gali-
cië. Weet je aan wie ik veel te dan-ken heb? Johan Museeuw, onzekopman bij Lotto. Op zijn initiatief
heb ik in de voorbije winter veelaan interval-training gedaan in deBelgische duinen".

Trainers lijnrecht
tegenover bestuur

Van badmintonbond

HEERLEN - Franz JosefBreuer en
gUub Franssen hebben een bom
relaatst onder het bestuur van de

badmintonbond. De bei-
l6 toptrainers van respectievelijke* Hoensbroekse Victoria en Boo-
£;« BC (Roermond) hebben grote
J^itiek op het fuctioneren van het
Provinciale bestuur.

Inhoudelijk richt de kritiek van debeide trainers zich vooral op het or-ganisatorische beleid van het pro-
vinciale bestuur. Zo vond HuubFranssen het een pijnlijke zaak dat
de districtskampioenschappen tot
21 jaar geen doorgang konden vin-
den omdater geen geld beschikbaar
was voor een hal. „De aanvankelijk
geplande hal was opeens niet be-schikbaar. Voor ons als trainers
waren dezekampioenschappen van
groot belang. Als je dan te horen
krijgt dat er geen geld beschikbaar
werd gesteld voor een andere hal
dan zet ik mijn vraagtekens".

,r.ver vindt zelfs dat de hoogstea2en van hun districtsbestuur zo
X|el mogelijk hun biezen moetenPakken. „Het beleid van het dis-jj^tsbestuur is een grote aanflui-

Het accent ligt al jarenveel te
op het recreatieve element, ter-

..til het prestatieve gebeuren vol-
Xrekt onderbelicht is. Keer op keer?°et hij constateren dat het Lim-

bestuur uitblinkt in amateu-
Srne, maar dan in de negatieve zin
"^ het woord".

Oneens
Voorzitter Theo Bijwaard is het met
de kritiek volstrekt oneens. „We
hebben een budget waar we het
mee moeten doen. Dat er te weinig
aandacht is voor het prestatieve ele-
ment kan ik niet onderschrijven.
Tachtig procent van de ongeveer
4 800 leden bestaan uit recreatiespe-
lers. Als dan 75 procent van de tota-
le begroting aan de zogenaamde top
wordt besteed, weet ik nog niet of
de verhoudingen zo scheef liggen.

Het is opmerkelijk dat de clubs
waar de betreffende trainers wer-
ken volledig instemmen met ons
gevoerde beleid. Dat blijkt tenmin-
ste elk jaar weer op onze algemene
jaarvergadcring".

b
sJU_ib Franssen heeft als district-Jrainer jaren lang moeten vechten
y§en een bestuur, dat volgens hemJ*'e ontwikkelingen blokkeert. „Dat
v erg jammer. Ik wil geen onrustj^aien, maar als gebleken is datJj'ttand jaren op een bepaalde be-

heeft gezeten en hij
l& zijnwerkgebied geen stap verder
O? 1*I*' je jeter degen moet afvragenX niet iemand anders op die plek

zitten. Het bestuur is te pas-
jfef en legt zich te snel bij een be-lande situatie neer", zegt Frans-
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PASSART - De strijd om de
titel in 4D is ongehoord span-
nend. Al sinds het begin van
de competitie wisselen Corio-
vallum, Passart en Heide-
bloem stuivertje aan de kop
van de ranglijst en met nog
een ronde te gaan valt er nog
geen zinnig woord te zeggen
over de afloop van de titanen-
strijd, die de drie met elkaar
uitvechten. Coriovallum heeft
met de haven in zicht welis-
waar de gunstigste uitgangs-
positie verworven (een punt
voorsprong) maar met het
slotprogramma voor ogen lijkt
het binnehalen van de titel al-
lerminst een formaliteit. Co-
riovallum ontvangt namelijk
zondag concurrent Passart en
Heidebloem moet naar Maria-
rade, dat nog volop in de race
voor een periodetitel.

Je moet dus haast over paranormale
begaafdheden beschikken, wil je de
uitkomst van die thrillerachtige
ontknoping goed willen voorspel-
len. Voor ieder ander blijft dat kof-
fiedik kijken. Drie hoofdrolspelers
in dat spannende slotakkoord ver-
klaren zich daartoe best bereid. Het
zijn de smaakmakers en goaltjesdie-
ven, t.w. Rob Adams (24 jaar en
evenzovele doelpunten op dit mo-
ment voor Passart), Ger Radema-
kers (21 jaar sinds vrijdag en al 23
doelpunten op zijn conto voor Hei-
debloem) en Rob Vaes (22 jaaren 15
keer succesvol voor Coriovallum).

Rob Vaes over Coriovallum: „Wij
gaan voor de winst. Want wij zijn de
enige van de drie die op eigen
kracht de titel kunnen halen als we
zondag Passart een beentje liggen.
Ik vertrouw er op dat het duel een
kopie wordt van het uittreffen, toen
wy Passart met 3-1 te kijk zetten.
Wij bouwen op onze solide verdedi-
ging. Met voorstopper Henkie van

Van onze correspondent

Victoria
afhankelijk

van buurtgenoot
Van onze correspondent

TJEU STEMKENS

" Spannende dagen voor de trainers van EMS (André Hofman, links) en Victoria (Jan Helwegen). Foto: paulKUIT

# De drie spitsen van Pas-
sart, Heidebloem en Corio-
vallum. Op het tafelvoetbal-
spel speelt Rob Adams
(links) alvast een partijtje
tegen Rob Vaes. Lachende
toeschouwer is Gerrie Rade-
makers.

Foto: KLAUS TUMMERS

Spanning stijgt bij Coriovallum, Passart en Heidebloem

Wie van de drie?
RKVCL heeft genoeg aan één punt

Meerssen-trainer:
'Alleen winst telt'

HEERLEN - Behalve in de hoofd-
klasse C en in 3D vinden morgen in
het amateurvoetbal de laatste wed-
strijden van de reguliere competitie
plaats. Er moeten nog legio beslis-
singen vallen. Spanning te over dus,
her en derzullen de velden dan ook
omzoomd zijn door grote supporter-
scharen.

Meerssen dat met Halsteren op kop
staat in de hoofdklasse C treedt
thuis aan tegen Baronie. „Alleen
winst telt," stelt Piet van Dijk. „Ik
durf nog niet te geloven aan een ti-
tel, maar we verkeren in een riante
positie. Als we de twee resterende
duels winnen - op de laatste speel-
dag moet in Uden tegen UDI wor-
den aangetreden - spelen we in
ieder geval een beslissingswed-
strijd. En dat moet mogelijkzijn, als
iedereen vanaf het eerste fluitsig-
naal voor honderd procent bij de les
is."

Wilhelmina'oB is de laatste weken in
goede doen en heeft nu volop moge-
lijkheden om de dreigende degrada-
tie alsnog te ontlopen. Voorwaarde

is dat thuis tegen EHC wordt L
wonnen. In 1 F strijdt Chevremq.
in de thuiswedstrijd tegen Volht'
ding voor de derde periodetitel. *
RKVCL
In 2A heeft RKVCL in RothemÖ
gen degradatiekandidaat RVU £h
een punt voldoende om na een j£
afwezigheid weer terug te kerenr
de eerste klasse. Ook LHBMC h<r
bij Hulsberg slechts gelijk te spelF
In dat geval mag de formatie k
Geleen zich kampioen van 3A n|)
men. In dezelfde klasse wordt IX
nidas waarschijnlijk de derde €
gradant en is dus bezig aan een vir
val. Enkele jaren geleden speelcr
de mannen uit Wolder immers n'
in de eerste klasse. tl

k
Heilust

i
GSV'2B wordt volgens train.
Vrancken in de thuiswedstrijd t
gen het onderaan bengelende Get
truidse Boys kampioen van de vit
de klasse B en mag zelfs een pi*
verspelen om dat doel te bereikt
In 4C tenslotte heeft Heilust in f
thuiswedstrijd tegen buurtgen*
SVK, eveneens voldoende aan et
gelijkspel om de titel op te eisen!I

Van toppers
tot tobbers

Degradatie dreigt voor Sittard en Limburgia

Opponent Rob Adams ziet de kam-
pioenskansen van Passart echter
eveneens helemaal zitten: „Wij be-
schikken gewoonweg over de beste
ploeg, scoren makkelijk, 56 keer al,

en zullen bij Coriovallum uitgesla-
pen op de mat verschijnen. We
maken beslist niet dezelfde fout als
in de verloren thuiswedstrijd. We
hebben dus iets goed te maken. En
dat zullen we zondag dubbel en dik
doen. Ik hoop daarbij andermaal op
een succesvolle samenwerking met
linkerspits Sandy Reisig."

Lachende derde zou wel eens Hei-
debloem kunnen worden, maar
Gerrie Rademakers stelt zich uiterst

terughoudend op en heeft daar zijn
redenen voor: „Wij moeten eerst
maar eens het zware karwei Maria-
rade klaren. Daarna zien we wel
verder. Onze kracht ligt in het goe-
de collectief en dat moet in deze
enerverende slotfase de doorslag
geven en het elan terugbrengen."

Eén troostprijs hebben de twee
noodzakelijke afvallers in ieder ge-
val wel al op zak. Zij zijn namelijk
verzekerd van deelname aan de na-

competitie. Het vaak scorende trio
weet nog niet of het zelf de mogelij-
ke overstap met de eigen club mee-
beleeft. Makkelijk scorende spitsen
zijn nu eenmaal felbegeerde han-
delswaar en de belangstelling van
elders is er dan ook al in voldoende
mate. Rob Vaes weet zich in de be-
langstelling van Roda JC, Rob
Adams heeft er al enkele proeftrai-
ningen bij MW opzitten en Gerrie
Rademakers staat bij meerdere
clubs op het verlanglijstje.

de Kerkhof in bloedvorm zijn wij
counterend vaak erg succesvol.
Passart moet zondag aanvallen en
dat manouevreert ons in de geliefde
counterpositie. Trouwens thuis
kampioen worden is het mooiste
dat er is."

Alleen EMS kan RKSVO dwarsbomen

Sittard - voor aanvang van het sei-
zoen al de gedoodverfdedegradatie-
kandidaat, nadat acht basisspelers
opstapten - moet zondag winnen in
Heer om nog uitzicht te behouden
op klassebehoud. „We hebben de
slechtste papieren," erkent trainer
Math Schmeitz. „We moeten win-
nen. Lukt dat, dan hebben we der-
tig procent kans om ons direct te
handhaven, en vijfendertig procent
kans op beslissingsduels. Het zal
moeilijk worden, maar na. de winst
en het goede spel van afgelopen
zondag tegen RKONS, gloort weer
hoop. Na de nederlaag tegen Ble-
rick hadden we ons al min of meer
opgegeven, maar ja voetbal is en
blijft onvoorspelbaar. Van Volhar-
ding pakten we vier punten, maar
van het veel zwakkere Veritas maar
een punt. Je bent van zoveel facto-
ren afhankelijk. Blessures, scheids-
rechter, tegenstander, geluk en
vorm van de dag."

Beslissingsduels

Voor Limburgia kan een gelijkspel
voldoende zijn. Toch is er volgens
trainer Harm Posthuma maar een
methode om jeveilig te stellen: win-

nen. , yEr speelt zich zondag van tf'
les af tussen halfdrie en kwart ov^
vier. Normaal gesproken geeft Ch'
vremont, dat de voornaamste kan-'
hebber is voor de derde periode^
tel, vol gas tegen Volharding. Ö
ook bij Heer-Sittard kan er niks d
regeld worden. Het is echter he-
moeilijk om je taktiek tussenlij»
bij te stellen. Theorie en rekensoij
metjes, zo zit de voetballerij niet t
elkaar. Als het wel zo was won t
iedere zondag de voetbalpool. E<|
punt is misschien genoeg maar |
kunt dan alleen maar hopen." j
Posthuma: „Ik heb voor aanvalt
van het seizoen tegen het bestul
gezegd dat je niet van knapen v»
zeventien jaarkunt verwachten, d»
zij de kar trekken. Spelers als H4
fland, Meens en Starmans, die aIK
vertrokken, konden dit wel. Rl
merendeel van het bestuur deel'
mijn mening dat het heel moeiÜ
zou worden om te handhaven, cc
ter niet. Men verwachtte domweg
veel van jeugdspelers. Het twee<
team, dat inmiddels gedegradeel
is uit de reserve tweede klasse, b
staat uit jongens dievorig jaarkal
pioen werden met de A-jeugd. 1werd echter over het hoofd geztë
dat die jongens kampioen werde
in een relatief zwakkeklasse. Ik h*
dit seizoen spelers uit het derde «
vijfde team moeten opstellen. I
heb niks tegen de mannen. Ik W
crook niet boos op worden. Qua i
zet valt hun dan ook absoluut nte'
te verwijten. Het beetje extra kwal
teit dat een middenmootposif
waarborgt missen we echter."
Toch vindt Posthuma dat het kwal
teitsarme Limburgia het eerstekla
serschap verdiend heeft. „We hel
ben het hele seizoen niet bij <]
onderste drie gestaan, maar na o
nederlaag tegen Volharding en e&
aantal opmerkelijke uitslagen staaj
we er nu wel. Het is toch belacheÜ)]
wat er tijdens Vinkenslag-Heer 'gebeurd! Die uitslag 6-7 is toch nii^
mer normaal tot stand gekomen-

HEERLEN - Vreugde en verdriet
zullen zondag weer dicht bij elkaar
liggen. In de eerste klasse F is de ti-
telstrijd reeds beslist ten faveure
van het oppermachtige Vinkenslag.
Promovendus Veritas toonde zich
aanvallend te zwak en is reeds gede-
gradeerd. De strijd om de twee ove-
rige degradatieplaatsen is dank zij,
een hele reeks opzienbarende uit-
slagen in de laatste twee competitie-
duels nog altijd niet beslist. Lim-
burgia (17 punten) en Sittard (16
punten), nog niet zolang geleden ge-
reputeerde hoofdklassers, lijken
naast Volharding (eveneens 17 pun-
ten) de slechtste kaarten te hebben
om klassebehoud te realiseren.

ROERMOND - In devierde klasse F
is de spanning aan de kop en aan de
staart om te snijden.De titel lijkt in
deze klasse naar RKSVO uit Ospel
te gaan, want deze club heeft twee
punten voorsprong genomen, na
een hele misstap van Victoria en
een halve van EMS. Zondag staat
echter nog de wedstrijd tussen EMS
en RKSVO geprogrammeerd. Wel-
iswaar hebben de gasten genoeg
aan een remise, maar EMS zal het
kampioenschap niet zonder slag of
stoot afgeven. Het lot van de andere
kandidaat Victoria ligt dus hele-
maal in handen van stadgenoot
EMS.

Maar ook Victoria heeft de twee
punten nog niet binnen, want die
ploeg moet tegen de derde Roer-
mondse ploeg in deze klasse,
Leeuwen, aantreden. En dit team
moet weer winnen om niet te degra-
deren. In deze klasse leek het er
heel lang op dat Victoria Maasniel
de titel voor zich zou opeisen. De
Victorianen hebben de laatste jaren
al heel vaak aan kop gestaan, maar
iedere keer weer liet de club het in
de eindsprint afweten. Victoria-trai-
ner Jan Helwegen heeft ook geen
verklaring voor de miskleunen in
die laatste fase: „In de slotfase ge-
beuren hier inderdaad vaak gekke
dingen. We kunnen het nooit afma-
ken. Als excuus kan ik wel aanvoe-
ren, dat we blessures door een klei-
ne selectie niet kunnen opvangen,
maar dat gaat niet ieder jaar op. We
missen toch iets om het karwei te

klaren. Dat was ook al in de jaren
voor mijn tijd. De laatste weken
spelen we gewoon niet goed en ge-
let op die prestaties zijn we de titel
niet waard. Nu zijn we zelfs hele-
maal afhankelijk van EMS. Toch
moet je die laatste kans aangrijpen,
maar we zullen een getergd
Leeuwen tegenover ons krijgen. Na
dewinst van de afgelopen week zul-
len die nog in een kansje geloven.
Ik hoop dat de druk bij ons een

beetje verdwenen is, omdat wij niet
meer de gejaagden zijn."

EMS-trainer Andre Hofman is vol
vertrouwen over de afloop van de
topper tegen Ospel: „Wij kunnen
vrijuit spelen. Als debutant hebben
wij het boven verwachting goed ge-
daan. De druk ligt helemaal bij
Ospel. Natuurlijk zullen wij ook
nerveus zijn, omdat je de kans ook
wil grijpen nu je er vlak voor staat.

Maar SVO zal wellicht gaan twijfe-
len over de te volgen tactiek. Zij
staan nu voor de keus om via verde-
digend spel het benodigde punt
proberen te pakken of toch het ge-
wone spel te spelen. In die twijfel
kan onze kans liggen. Wij zullen in
ieder geval voor ons eigen spel, ook
de aanval, kiezen. Beide teams heb-
ben veel gescoord, maar wij hebben
op papier een iets hechtere defen-
sie. Tegen knokkende ploegen heb-

ben we het vaak moeilijk, maar
tegen clubs die het ook van ver-
zorgd voetbal moeten hebben, ko-
men we goed uit de voeten. Ospel
speelt normaliter verzorgd voetbal
en daarom acht ik on's kansrijk. We
hebben natuurlijk de nacompetitie
achter de hand, maar in de nacom-
petitie heeft een vreemde eend in
de bijt, die het hele jaar niet de
spanningaan de top heeft gedragen,
de beste kansen."

Vierde klasse C
A'bosch-Waubachse B.
Centrum Boys-RKSVB
Hopel-KVC Oranje
FC Gracht-Laura
Schinveld-Helios
Heilust-SVK
Vierde klasse D
Coriovallum-Passart
Kluis-langeberg
OVCS-Stadbroek
Mariarade-Heidebloem
SVE-RKSNE
RKDFC-KEV

Vierde klasse E
Armada-Roosteren
Linne-Urmondia
SVH'39-Stevensweert
Thorn-Holtum
IVS-Maasbracht
RKSVW-Vlodrop

Vierde klasse F
Victoria-SC Leeuwen
Nunhem-Beegden
Eindse Boys-Leveroy
EMS-RKSVO
RKESV-Haelen
Moesel-RKVB

Vierde klasse G
Roggel-BEVO
GFC'33-Egchel
Baarlo-VOS
Reuver-VCH
Quick Boys-Venlo
Swalmen-RKSVN

Derde klasse B
Bekkerveld-Minor
Heerlen-RKBSV
Groene Ster-VKC
Hoensbroek-Heksenberg
Voerendaal-Vijlen
Vaesrade-Weltania
Derde klasse C
EVV-Crescentia
Swift'36-Brevendia
Buchten-Obbicht
KVC-Merefeldia
Megacles-DESM
FC Oda-RIOS'3I
Derde klasse D
SVEB-Meterik
IVO-Helden
RKDEV-MVC'I9
Tiglieja-SC Irene
Vitesse'oB-SSS'IB
SV Meerlo-HBSV
Vierde klasse A
Willem I-RKHSV
lason-SVME
Amicitas-RKUVC
Vilt-Schimmert
St.Pieter-Walram
RKASV-Rapid

Vierde klasse B
Wit Groen-Keer
GSV'2B-Geertr. Boys
RKVVM-Klimmania
Oranje Boys-Zwart Wit
Gulpen-Sportclub'2s
Simpelveld-Banholtia

Van onze correspondent
HENKSPORKEN

Robert Raeven: 'Schimmert zal spel moeten maken'

Titanenstrijd in Vilt

Hoofdklasse C
DESK-Venray
Wilhelmina'oB-EHC
Geldrop-Panningen
Halsteren-Margriet
SVN-Longa
SV Meerssen-Baronie
TSC-Udi'l9

Eerste klasse F
Heer-Sittard
RKONS-Eijsden
Blerick-Veritas
Chevremont-Volharding
Limburgia-Roermond
Waubach-FC Vinkenslag

Tweede klasse A
RKWL-Kolonia
Standaard-Schuttersveld
Bunde-Miranda
RVU-RKVCL
SCG-Caesar
Almania-Heerlen Sport

Tweede klasse B
Belfeldia-PSV'3S
Haslou-Susteren
Lindenheuvel-VVV'O3
Venlosche Boys-Bom
RKMSV-Quick'oB
FCV-De Ster
Derde klasse A
RKMVC-Leonidas
SVM-Sanderbout
Mheerder 8.-SV Berg'2B
SV Hulsberg-LHB/MC
SC WW'2B-Polaris
MKC-Scharn

VILT - Competitieleider Toon
Verkoyen heeft het weer klaar
gespeeld. Hij is er, door zijn pro-
grammering, in geslaagd om in
de vierde klasse A voor een
schitterend slot te zorgen. Wat is
het geval? Met nog een duel voor
de boeg gaat Vilt aan kop met 30
punten, op de voet gevolgd door
Schimmert dat 29 punten heeft
vergaard. Morgen ontmoeten de-
ze twee rivalen elkaar op het
sportcomplex in Vilt en zullen
dus in een onderlinge confronta-
tie uitmaken wie kampioen
wordt. Een topper dus die in bei-
de kampen enorm leeft.

„Vilt is op dit moment voetbal-

trouw. Hij is een bescheiden
iemand, die zich niet tot onver-
antwoorde uitspraken laat verlei-
den. Op de vraag of Vilt kam-
pioen wordt, geeft hij na lang
aarzelen dan ook een diploma-
tiek antwoord. „Ik durf dat niet
te beweren. Drie jaar geleden
verkeerden we in dezelfde situa-
tie en liep het ook verkeerd af
tegen Willem I. We hebben dit
seizoen vrij constant gespeeld
met weinig uitschieters in posi-
tieve of negatieve zin. Toch zijn
we er te vaak niet in geslaagd
een overwinning af te dwingen.
De vorm van de dag zal dan ook
beslissend zijn. Voor ons is het
zaak om rustig te blijven. Schim-
mert heeft immers een punt ach-
terstand en zal iets moeten doen.
Misschien dat we daarvan kun-
nen profiteren," besluit hij het
gesprek.

verwachte nederlaag tegen St-
Pieter leed.

"Natuurlijk geloof ik dat wij
kampioen worden," aldus de
Schimmert-goalie. „Ik ben niet
van plan te capituleren en in dit
geval hoeven we slechts een keer
te scoren om de titel te grijpen."
Collega Robert Raeven (26) ac-
teert al elf seizoenen in het eer-
ste. Een honkvast type derhalve,
want ondanks diverse aanbiedin-
gen van o.a. Sittard (toen nog
hoofdklasser) bleef hij zijn club

gek," stelt Kin Übags, de stu-
wende kracht achter de suppor-
tersvereniging. „Stel je voor dat
we het halen. Dat zou betekenen,
dat Vilt voor het eerst in het
58-jarig bestaan in de derde klas-
se uitkomt. lets unieks, want we
spelen al 32 seizoenen onafge-
broken in de vierde klasse," al-
dus Übags, die lid was van het
kampioenselftal dat op 6 mei
1960 de sprong maakte uit deAf-
deling Limburg. Aan een voor:
spelling waagt hij zich niet. „Dat
durf ik niet," bekent hij. „Ik weet

wel dat we bij een positief resul-
taat feestvieren als nooit tevo-
ren", is zijn overtuiging. Een
belangrijke rol zal zijn wegge-
legd voor de doelmannen, Lou
Huntjens (Schimmert) en Robert
Raeven (Vilt). Beide behoren tot
de besten in de vierde klasse en
tonen regelmatig dat ze vooral
op de lijn tot grootse daden in
staat zijn. Evenals Paul Bis-
schops, zijn trainer, is ook Lou
Huntjens optimistisch gestemd.
Dit ondanks het feit dat Schim-
mert afgelopen zondag een on-
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Inkoopbeleid
De gelederen blijven gesloten;
iedereen zet de schouders eron-
der. De grote ommekeerkan niet
lang meer uitblijven, zo denkt
men in De Baandert. Ten on-
rechte. De ploeg moddert van
wanvertoning naar wanverto-
ning. Zelfs Ruud Hesp, eens
kandidaat voor Oranje en rots in
de Sittardse branding, begint af
en toe te blunderen. Gevolg is
dat het publiek massaal weg-
blijft. Gebrek aan werklust kan
de Fortuna-spelers nietverweten
worden, maar het wordt duide-
lijk dat het inkoopbeleid voor
het tweede achtereenvolgende
jaar verschrikkelijk slecht is ge-
weest. Kessler wordt per week
wanhopiger en stelt zijn niet ge-
ringe reputatie steeds nadrukke-
lijker in de waagschaal.

Vooral in de affaire met Marco
Boogers houdt iedereen het hart
vast. De spits meldt zich ziek als
hij in zijn ogen onterecht op de
reservebank moet plaatsnemen.
Kessler krijgt echter volledige
steun van zijn bestuur en Boo-
gers moet zijn vreemde actie
opgeven. Toch zijn het dit soort,
botsingen en het feit datKessler
na zijn operatie met toch een
deel van zijn gezondheid heeft
moeten inleveren, dat de trainer
besluit volgend seizoen niet
meer als oefenmeester actief te
zijn. Toch moet gesteld worden
dat ookKessler niet optimaal ge-
functioneerd heeft, in topvoetbal
wordt dat simpelweg afgemeten
naar het aantal punten dat be-
haald is. Kessler was 22 wedstrij-
den verantwoordelijk en haalde
17 punten, een gemiddelde van
0,7 punt per duel. Bepaald geen
imposant moyenne.
De oud-Fortuna-coryfee Chris
Dekker zal weer in De Baandert
terugkeren. Nadat het bestuur
nadrukkelijk voor Berger had
gekozen, begreep Dekker dat er
voor hem op dat moment geen
plaats zou zijn bij de club, waar-
door hij tijdelijk bij Eindhoven
terecht kwam. Met de terugkeer
van Dekker zal Fortuna zeer
waarschijnlijk ook overgaan op
een andere aanpak.

Berger stond voor opportunis-
me, Dekker voor opleiding en
een gedegen aanpak. Berger
kocht (of probeerde dat althans)
namen, Dekker gaat veel meer.
uit van de al aanwezige kracht,
al zal ook hem duidelijk zijn dat
er wel degelijk versterkingen
moeten komen. Maar dan wel ge-
selecteerd op basis van wat wer-
kelijk binnen het team nodig is
en niet om allerlei andere vage
redenen. Fortuna moet de ko-
mende jaren niet meer de dui-
ventil zijn die het in ieder geval
de afgelopen twee seizoenen is
geweest. Misschien zal dat het
komend jaar de winst zijn na de
bijna rampzalige ontwikkelin-
gen.

ITTARD - De ellende van dit Fortuna-seizoen laat zich
auwelijks beschrijven. In het jaar dat de Sittardenarenefinitief wilden afrekenen met het imago van een 'grijze
ïvis' moest de club bijna de gang naar de eerste divisie*aken. Het moest de sub-top worden, het werd bijna de-r adatie. Berger ging, Kessler kwam. De neerwaartse lijn
°n echter niet of nauwelijks omgebogen worden. Kessler

echter ook na een aantal weken weer tijdelijk.^n het toneel vanwege problemen met zijn gezondheid.
h;as een viertal weken geleden wist deploeg, met het nodi-e geluk, het tij te keren. Vandaag, met nog één wedstrijd
" gaan, staat Fortuna op 25 punten uit 33 wedstrijden.
'einig, maar nét voldoende om degradatie te ontlopen. De

van het afgelopen seizoen hebben het pu--1Jliek uitDe Baandert gejaagd, met als gevolg dat de begro-ting van ongeveer 3,9 miljoen gulden een gat van drie ton
.ertoont. In plaats van uitbreiden zal het volgend jaar in
cMtard derhalve inkrimpen worden. Daarnaast is de club-leiding hevig op zoek naar een nieuwe shirtsponsor, iets

Ï
iat na het desastreuze seizoen ook niet even soepel ver-

>pt. Het bijna afgelopen rampjaar heeft nu al de toon, or volgend seizoen gezet. Er zal gewerkt worden met
tPn nieuwe visie, maar met minder middelen. Een chrono-d^gisch verslag.

den, Anton Janssen voor onge-
veer 700.000 en de Hongaarse
international Jozef Szalma voor
400.000 gulden. Een week of wat
later wordt daar de MW-er
Huub Driessen nog aan toege-
voegd. Samen aankopen voor
een bedrag dat zo ongeveer rond
de twee miljoen gulden ligt.

'adat Fortuna het vorig seizoenivak geëindigd is, besluit het
estuur onder leiding van de
Jeuwe voorzitter Jos Kreijn tot
fn radicale koerswijziging. Tot
3n toe heeft de club het moeten
jP^n niet aankopen die weinig
}}■ niets kostten. Alles gebaseerd
;4_' c*e fil°s°fie van 'voorzichtig-
T'd troef. Een rustige, mis-
f hien wel bedaagde, aanpak die
T^derom geen resultaten heeft

De in dat jaar door'!erger aangetrokken spelersJan Helmond, Doufikar, Brusse-
"rs en De Vries mogen na een'ar alweer uitkijken naar een
Jeuwe club. Alleen de Nieuw-eelander met Nederlands pas-
"°ort Fred de Jong krijgt het
°ordeel van detwijfel. Hij heeft
°ede wedstrijden gespeeld,aaar is door zijn spelstijl blessu- staande besluit Berger op de

keien te gooien.
knokt, maar haalt het niveau van
de eredivisie niet meer. Berger
blijft hem evenwel opstellen,
waardoor het hele elftal aange-
past moet worden. En daardoor
nog onzekerder wordt.

den waarin veel spelers inwissel-
baar zijn, maar niemand die echt
voorop gaat in de strijd.
Ondanks een op dat moment
nog steeds verbazend goede
sfeer komt de Dag des Oordeels
voor Berger steeds dichterbij. Na
het gelijke spel tegen Sparta op
25 septembervliegt deUtrechtse
trainer er toch nog onverwacht
uit. De ploeg heeft dan na negen
wedstrijden zes punten ver-
gaard, een gemiddelde van 0,6
punt per duel. Vooral onver-
wacht omdat het bestuur nog na
de wedstrijd benadrukt dat er
niets zal gebeuren.

Excuus
Vanaf het eerste moment, na een
verschrikkelijk slechte voorbe-
reiding, deugt er weinig van in
het elftal, al kan als excuus wor-
den aangevoerd dat Driessen la-
ter, èn met een conditie-achter-
stand komt en Janssen als snel
geblesseerd raakt. Driessen ziet
op het middenveld de ballen al-
leen maar langs zich heen vlie-
gen, Janssen speelt al helemaal
niet meer, terwijl Szalma zich
ontwikkelt tot een eenzijdige
hardloper die in de problemen
raakt als de bal in de buurt komt.
De andere aankoop Marco Boo-
gers maakt zijn faam als lastige
jongen volledig waar. Trainer
Berger heeft al eerder met de
nieuwe spits gewerkt en heeft
het bestuur gemeld dat hij Boo-
gers in de hand kan houden. Het
tegendeel blijkt al na twee we-
ken. Boogers, één van de beste
voetballers van Fortuna, doet
precies waar hij zin in heeft.
Waardoor de andere spelerszich
weer groen en geel ergeren en de
geloofwaardigheid van Berger
als sneeuw voor de zon ver-
dwijnt.
Verdediger Henk Duut, een jaar
tevoren geveld door een lichte
hersenbloeding, heeft zich be-
wonderenswaardig terugge-

!°or het nieuwe voetbaljaar

'ekt de club de beurs open als
°°it tevoren. Han Berger heeft
6 clubleiding kunnen overtui-
,n dat er reële versterkingen
.tenen worden aangetrokken.
J1 werkelijk goede voetballers
>osten geld, veel geld. Marco
gToogers komt voor 500.000 gul-

Fout
Het blijkt al snel dat het bestuur
een enorme inschattingsfout
heeft gemaakt door Berger met
maar liefst twee miljoen gulden
op pad te sturen. Berger is een
trainer die voor een geweldige
sfeer kan zorgen, maar die niet
sterk is in de opbouw. En aange-
zien hij in krap een jaarongeveer
tien nieuwe spelers heeft aange-
trokken, dient er een compleet
nieuw elftal neergezet te worden.
Zo heeft de ploeg veel te veel
hetzelfde soort spelers, geen
slechte voetballers, maar geen
jongens die de kar kunnen trek-
ken. Fortuna is een ploeg gewor-

Een schoonheidsfoutje, zo lijkt
het. Zeker geen manier van doen
waarmee het bestuur een prijs
voor fatsoenlijk gedrag verdient.
Later blijkt dat men tot haastige
actie is overgegaan omdat be-
paalde media lucht hadden ge-
kregen van het inmiddelsal vast-

Voorn
Vervolgens mag assistent Dick
'Koekie' Voorn twee wedstrijden
de scepter zwaaien. Een ondank-
bare taak, vooral omdat het eer-
ste duel tegen Ajax in Amster-
dam moet worden afgewerkt.
Dat Leo Beenhakker op dat mo-
ment naar Real Madrid vlucht, is
publicitair een mooie bliksemaf-
leider voor de Sittardenaren,
maar Voorn kan uiteraard ook
geenverandering in de narigheid
brengen. De club heeft inmid-
dels een aantal trainers (onder
wie Dick Advocaat) gepolst voor
de vacante functies, maar allen
haken af. Alleen George Kessler,
emeritus-oefenmeester, blijkt
bereid terug te keren naar zijn
geboortegrond om Fortuna te
redden.

De spelersgroep is in eerste in-
stantie geïmponeerd door de
aanpak van de ervaren trainer.

Toch vallen er binnen de groep
al snel kritische geluiden te be-
luisteren over met name zijn
wedstrijdvoorbereiding. Na zijn
debuut, een zielloze 0-0 tegen
Roda JC, krijgt Kessler vermoe-
dellijk de grootste teleurstelling
uit zijn carrière te incasseren als
Fortuna zelfs tegen het stuitend
zwakke VW een 0-1 nederlaag
lijdt. De eerste overwinning van
de Venlonaren. Twee weken la-
ter mag Koekie Voorn weer op-
draven. Kessler wordt opgeno-
men in het ziekenhuis voor een
spoedoperatie aan zijn halsslaga-
der. En warempel, de altijd loya-
le en betrouwbare Voorn boekt
het eerste succesje: winst in en
tegen Volendam. Wie echter
denkt dat die overwinning de de-

PS V neemt afscheid van de Leeuw van Vlaanderen

Eric Gerets,
de rots

naam en titel van zijn enkele ja-
ren geleden verschenen biogra-
fie, geeft het ronduit toe. „De
scheidsrechters in Nederland
moesten ondervinden hoe ik
speel. In België mocht ik veel,
omdat men wist hoe ik speelde.

Hier zag men ook dat ik niet
moedwillig hard ben. Wel hard,
niet brutaal hard. Maar inder-
daad denk ik dat van mij meer
getolereerd is dan van anderen."
Het was in Eindhoven de tijd
van Ruud Gullit, de beste speler
die Gerets heeft gekend. „De
compleetste voetballer zeker.
Wilfried van Moer was midden-
velder, die hoefde je niet in de
spits te zetten. Van Basten zou
geen back kunnen spelen. Gullit
kan alles, in mijn hele carrière
heb ik geen beter en veelzijdiger
speler meegemaakt."

DOOR HENRI VAN DER STEEN

Romario

EINDHOVEN - Eens raakte
hij slaags met zijn trainer,
Robert Waseige. Tegenstan-
ders ging hij snoeihard te
lijf. De journalist die een
stuk schreef dat hem niet
zinde, kon beter even uit de
buurt blijven. Eric Gerets
was altijd een vurige. Zon-
dag neemt hij afscheid als
speler, bijna 38 jaar oud.
Een sanguinicus heeft ge-
kozen voor een vaste plaats
op bank, als trainer.

Bij FC Luik volgt hij Robert Wa-
seige op, dezelfde van het in elk
opzicht pijnlijke handgemeen bij
Standard Luik. Gerets heeft later
diepe spijt betuigd van die agres-
sie. Het tekent ook zijn ontwik-
keling als mens. „Je evolueert, je
ontwikkelt je, je krijgt ook ande-
re interesses die je. verrijken",
zegt hy nu.
Vroeger genoot hij van de volkse
klanken van Corry en de Rekels
en bezocht hij concerten van Wil
Tura, de zoet-Vlaamse minstreel.
Anno de jaren negentig is de na-
tuurmens Gerets te vinden waar

De naam Romario valt onvermij-
delijk. „Ik heb me lang genoeg
opgewonden over Romario. Het
heeft geen zin, Romario isRoma-
rio. Als ik straks als trainer een
type als Romario heb, zal ik het
probleem met een glimlach erbij
nemen, want het betekent dat ik
een topelftal coach. Een ploeg
als Luik kan zich geen Romario
veroorloven. Maar anderzijds is
het de realiteit: sterren als Ro-
mario en Djurovski spelen met
flitsen, dat is het hedendaagse
voetbal. Ik denk overigens dat
Hans Westerhof bij PSV en Ro-
mario past. Ik vergelijk Wester-
hof met Hiddink. Ik heb fantas-
tisch met Hiddink gewerkt en ik
denk dat ik met Westerhof fan-
tastisch zou kunnen werken. En
ik denk dat hetzelfde voor Ro-
mario geldt. Dat is m'n hoop
voor PSV tenminste."

Met de kampioen zal hij altijd
het beste voor hebben. Zondag
tegen De Graafschap neemt hij
afscheid, na 20 jaar topvoetbal.
„Ik sta in de basis, jawel, daar ga
ik tenminste van uit. Ik neem
aan dat Berry van Aerle me dat
nog wel gunt. Het zou me ten-
minste zeer verwonderen als ik
niet een uurtje mee kon doen."

Rehabilitatie

Zijn grote jaren beleefde hij als-
nog, bij PSV. In '88 won hij met
de club de Europa Cup voor
landskampioenen. Hij was de
eerste Belgische voetballer die
met die Cup een ereronde maak-
te.

niet meer kon voetballen." Hij
kon weer voetballen, eerst nog in
het buitenland (MVV), later ook
weer in dc nationale ploeg. Ge-
rets schopte het alras opnieuw
tot aanvoerder.

de impressionisten zijn. „Schil-
derkunst vind ik fascinerend.
Als er dan een tentoonstelling
van Monet is, kun je niet wegblij-
ven."

Hij kan terugzien op een verba-
zingwekkende loopbaan. Elf sei-
zoenen Standard Luik werden
gevolgd door mooie seizoenen
bij AC Milan, in de top dus van
het wereldvoetbal. Dat was al-
thans de bedoeling. Gerets voet-
balde een half jaar bij Milan,
toen uitlekte dat hij bij Standard
een wedstrijd had gekocht. Een
deugnieten-streek, achteraf be-
zien, maar eentje die hem zou
heugen.

„Het was een fout, het blijft een
fout. Maar de ware schuldigen
bleven buiten beeld en hebben
zich kapot gelachen. Dat blijft
wrang." Hij doelt op voorzitter
Petit en trainer Goethals. De
laatste bedacht in zijn vuige ner-
vositeit de mogelijkheid tegen-
stander Waterschei de overwin-
ningspremie te schenken in ruil
voor medewerking. Gerets werd
gepakt, waar anderen - Arie
Haan voorop - vrijuit gingen.

Het was niet zijn grootste triomf.
„Alles na het omkoopschandaal
was rehabilitatie. Mijn grootste
triomf was het EK van 1980. Dat
was mijn eerste succes als voet-
baller en het gebeurde met een
ploeg waarin kameraadschap
heerste. Omdat het m'n eerste
succes was, is me dat het meest
bijgebleven." De Rode Duivels,
met Van Moer, Ceulemans, Pfaff
en Meeuws, werden tweede in
Italië.
Het was op dat toernooi dat de
onverzettelijke back internatio-
naal voor het eerst van zich deed
spreken. Jaren later baarde hij in
Nederland opzien, niet alleen
met zijn wilskrachtige rushes
langs de zijlijn, maar evenzeer
met meedogenloze, niet zelden
onbeschaafd harde tackles. Ge-
rets werd in zijn eerste Neder-
landse seizoenen in feite opzich-
tig beschermd door dearbitrage." PSV zal de vechtlust van

Eric Gerets moeten ontberen
in de toekomst.

Foto: SOENARCHAMID

Begrip
Gerets kwam echter terug, zoals
alleen Gerets terug kon komen.
„Eerst is mijn straf twee keer
verminderd, vervolgenskwam er
begrip voor mijn situatie bij
mensen die het ook maar bela-
chelijk vonden dat die jongen

Koosnaam
De Leeuw van Vlaanderen,koos
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finitieve ommekeer inhoudt,
komt bedrogen uit. Ook na de te-
rugkeer van Kessler blijven de
spelers pionnen zonder een
greintje zelfvertrouwen en ver-
toont het team een samenhang
van het spreekwoordelijke losse
zand.

Begrotingstekort degradatie ternauwernood ontlopen publiek mijdt De Baandert

Het rampjaar van Fortuna " George Kessler als veld-
heer. De trainer met reputa-
tie kon Fortuna ook echter
tenauwernood in de eredivi-
sie houden

Foto: PETER ROOZEN
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BRAND UP. ZO OER-BROUWEN
KAN ALLEEN DE OUDSTE

BROUWER VAN NEDERLAND]
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Brand Up, het Urtyp Pilsener van Brand bestaat deze maand 40 jaar. En daar zijn de brouwers van Brand,

in de voormalige Heerlijkheid Wijlre, waar dit opwekkende hopbittere bier gebrouwen wordt, best trots op-

Brand Up wordt gehopt met kostbare aromahoppen van het type Tettnang-Tettnang en Spalt-Spalt, die

zorgen voor een fijnbittere smaak en een subtiele, maar onmiskenbare 'hopneus'. ?■

De liefhebber waardeert Brand Up om zijn lichte verteerbaarheid, waardoor het bij uitstek -^val^k
geschikt is als tintelend aperitief, maar ook als opwekkend digestief na een volmaakt diner. Geen wonder j

dat dit mooie bier opvallend vaak gesignaleerd wordt in de betere restaurants van Nederland.

JJP BRAND. HET BI ER WAAR Ll M BU RG TROTS OP IS.



Kazerne
definitief
gesloten,

Roermond
geen

garnizoensstad
meer

Ernst Casimir zwaait af
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" De technisch specialisten in opleiding zijn de laatste dagen vooral bezig geweest met het inpakken
van alle mogelijke spullen. Het meeste verhuist mee naar de KMS in Weert. Maar andere spullen,
waaronder kantoorinventaris, zijn al onderling verdeeld of verkocht of gaan rechtstreeks in de
openbare verkoop bij de dienstDomeinen.

NE!!!!! schreeuwt, dan schrikt daar
niemand van. En Van Kampen
vult het briefje in. Of soms staat er
op vrijdagmiddag een zielepoot
aan zijn deur die mompelt dat hij
de reis naar huis niet kan betalen.
Dan trekt Van Kampen zijn porte-
monnee.

Tijd en energie
In Roermond heeft hij meer tijd en
energie moeten steken in zijn da-
gelijkse werk, bestaande uit het
oplossen van huishoudelijke en
persoonlijke problemen, dan in bij
voorbeeld Ermelo, Eindhoven en
Garderen. „Dat heeft te maken met
die jongens hier", fluistert Van
Kampen. „Als hun ouders echt
niets meer met de jongenaan kun-
nen, dan stuurden ze hem voor de
technische opleiding naar hier."
De Ernst Casimirkazerne kende
een gemêleerd gezelschap. Sinds
1969 was er de Technische Specia-
listen-Opleidingscentrum Zuid
(TSOC-zuid) gevestigd. De basis-
opleiding voor nieuwe technisch

specialisten werd er verzorgd:
schieten, exerceren, marslopen,
verzorging, theorielessen etc. Een
deel van de instromers was ex-
dienstplichtig en kende het klap-
pen van dezweep binnen defensie.
„Als ze moesten salueren, dan wis-
ten ze dat dat iets te maken heeft
met groeten." Die categorie volgde
dan ook maar een twee maanden
durende opleiding. Maar een ander
deel had nooit in dienstgezeten en
moest binnen vier maanden de mi-
litaire orde, tucht, gebruiken en
traditie worden bijgebracht. Veel
van die jongeluivolgden de oplei-
dingin Roermond niet omdat ze zo
graag militair, maar vooral omdat
ze zo graag technisch specialist
wildenworden. Dat laatste werden
ze niet in Roermond maar elders in
het land waar ze na twee of vier
maanden basisopleiding naar toe
werden gestuurd.

Voor de laatste dertig soldaten en
korporaals in opleiding zijn de
laatste weken niet bijzonder inspi-
rerend geweest. Soldaat Baarslag

klaagde afgelopen week op de kale
kamer dat hij het gevoel had al
minstens een week doelloos rond
te hangen. „En Roermond is nou
niet echt een fantastische stad",
vult soldaat Appel op dezelfde ka-

door

JOS VAN
DEN CAMP

mer zijn maat aan. „En toch zal
Roermond ons missen", weet adju-
dant J. Joosten, die vorig jaar sep-
tember door zijn meerdere be-
noemd werd tot persvoorlichter
van de Ernst Casimirkazerne met
het oog op de publiciteit die zou
ontstaan in de laatste weken en
maanden van het bestaan van de
kazerne. „Met name het schoon-
maakbedrijf dat iedere dag hier
zijn werk deed zal ons enorm mis-
sen", spreekt Joosten een waar-

Het eerste vaste garnizoen van
Roermond dateert van 1567. Voet-
knechten van de stadhouder van
Gelre en Zutphen trokken toen na
een jaar van beeldenstorm, oproer
en geweld de stad binnen. Troepen
werden bij de burgers onderge-
bracht die daarvoor per soldaat
drie stuivers ontvingen.

Wehrmacht
Vanaf 1815 heeft Roermond op
verschillende plaatsen kazernes
gehad om huzaren, infanteristen
en tal van andere korpsen en
dienstwapens te legeren. In 1939
kwam de huidige kazerne gereed
die vervolgens genoemd werd naar
Ernst Casimir, graaf van Nassau-
Dietz die tijdens de Maasveldtocht
van 1632 nabij Roermond op het
slagveld sneuvelde. Lang heeft Ha-
re Majesteit deKoningin toen niet
kunnen genieten van haar kazerne
in Roermond. Die werd namelijk
meteen al ingepikt door de Wehr-
macht en kwam pas weer leeg voor
het Nederlandse leger nadat zelfs
de Amerikanen er nog enige tijd in
gelegerd waren.

Façade
De laatste lichtingen voor de oplei-
ding van toekomstig technisch
specialisten omvatten steeds zon
250 mannen én vrouwen. Een be-
langrijk deel van derijopleiding is
al zon tien jaar geleden uit Roer-
mond naar Eindhoven vertrokken.
Het stadsbeeld van rondrijdende
legervoertuigen was daarmee ook
verleden tijd. „Wat dat betreft
heeft men geleidelijk aan kunnen
wennen aan ons vertrek", conclu-
deert kapitein Rijks even voordat
hij die woensdagmiddag uitgeno-
digd wordt om samen met het
handjevol kaderleden de laatste
flessen sterke drank soldaat te ma-
ken.

En buiten slenteren de oude me-
neer en mevrouw Van de Poll uit
Heerhugowaard. Hij fotografeert,
met een hand steunend op zijn
stok, de facade van het kazernege-
bouw. En zij is meegekomen om-
dat ze alles samen doen.Meteen na
de oorlog heeft hij deel uitgemaakt
van de C-compagnie. Destijds
mooie marsen gelopen, met vrien-
den op stap geweest in de stad en
poepdronken en struikelend uit-
eindelijk het bed gevonden. Dat
waren tijden. Hij zou 'zijn' gebouw
graag nog een keer van binnen
zien. Maar hij is zijn paspoort ver-
geten en schat het bordje met het
opschrift 'u dient zich ongevraagd
te legitimeren' aan de ingang van
de poort als enige nog serieus in.

De laatste soldaten, korpo-
raals en korporaals der eer-
ste klasse, hebben daagsvoor koninginnedag het
ücht uitgedaan in de Ernst
Cazimirkazerne in Roer-
bond. De kazerne is geslo-
ten. Ingerukt. Mars. Ze is de
eerste in een rijtje van tienkazernes in Nederland diede minister van Defensiesluit om bezuinigingsrede-nen. De wapens zijn ingevet
en ingepakt, de stalen kas-
ten zijn leeg en al onderling
verhandeld.
Voetknechten trokken in1567 voor het eerst de stad
Dlnnen. Na een vervroegd
aPpel scheurden hun opvol-gers afgelopen woensdag in
gespoilde Opel Kadettjes
|-et parkeerterrein af. Al-teen Hare Majesteit en Snipen Snap bleven voorlopig
echter. Onze verslaggever
Jos van den Camp keek op
°-e valreep nog even rond.
"""et is maar goed dat er van die
PaPas als ik hier rondlopen", zegte moeder' van de compagnie, de

Sergeant Majoor
j-öM). Van Kampen is de naam.

CSlvr aar geleden benoemd tot
de F

Van ***e schoolcompagnie op
in r Fnst *--as'mirkazerne. Eerder al
Ei a

k
rderen gelegerd, in Ermelo en

indhoven. Dus meneer is wel wat
gewend. „Wij militairen weten date nooit op een en dezelfde plaats
"Ujven werken. Als ik heel eerlijk
nii. moet ik zeggen dat het meets doet dat de kazerne ophoudt
». bestaan. Ik woon in Brunssum.
,Us Roermond als werkplek
£wam me niet slecht uit Nu ga ikJ" dezelfde functie naar de Ko-ninklijke Militaire School in Weert,aar de meeste van de technischePleidingen gevestigd zullen wor-en. pat vait 00j_ -e dere dag te rij-

?fSenlijk heeft Van Kampen geen
Ud. Hij rent zich het apelazerus

Xjssen sleutelkastje en kamers vanjnanschappen. Je kunt het zo gek
niet bedenken. Voor van alles en, °g wat weten ze hem te vinden,
sn*?1 ***"--' Niet °Precht' maar Se"Peeld. Want problemen oplossen
;_n.dt hij heerlijk. Menigeen kaniet eens een verlofbriefje invul-,en. dus klop-klop-klop aan de«eur van VanKampen. Als die dan
°nder enig gevoel voor gepastvo-Urne JAAAAAAAAAAA!!!!! BIN-

" Adjudant M. van Kampen heeft het nog nooit
zo druk gehad als de laatste dagen voor de defi-
nitieve sluiting van de Ernst Casimir-kazerne in
Roermond. ,Jk ren de hele dag overal achter-
aan." Samen met zijn twee parkietjes Syiip en
Snap zal hij het terrein als laatsteverlaten. WVC
heeft al geruime tijd interesse in de kazerne om
daarin een asielzoekerscentrum te vestigen.

heid als een koe. „Maar ook de
middenstandersvan Roermond en
de horeca zullen ons missen." En
niet te vergeten de handelaar in fri-
cadellen met ketchup.

En de Roermondenaar gaat de ka-
zerne missen, weten ze op deErnst
Casimir. Dat vermoeden werd een
paar weken geleden bevestigd toen
de bevolking van de kazerne op de
Markt afscheid nam van de ge-
meente. Onder meer werd er erw-
tesoep uitgedeeld en een défilé
afgenomen. Zon vierduizend in-
woners van de stad waren bij die
feestelijkheden aanwezig. Adju-
dant Joosten heeft er een video-
band van laten maken van negen-
tig minuten. Een exemplaar heeft
hij vorige week toegestuurd aan
een ouder echtpaar dat zich al heel
vroeg van een goed plaatsje had

verzekerd. Totdat er pal voor hun
neus een legervoertuig werd ge-
plaatst dat pas na afloop van het
défilé werd weggehaald. Joosten
probeert de pijn met de video te
verzachten.
Met het vertrek van de Ernst Casi-
mirkazerne verliest Roermond te-
vens het predikaat van garnizoens-
stad. Kapitein J. Rijks, de plaats-
vervangend kazernecommandant,
vermoedt dat veel oudere Roer-
mondenaren dat jammer vinden.
„Ze zijn de geborgenheid kwrjt",
beweert hij.
Geborgenheid?
„Ja, die gevoelens hebben oudere
Roermondenaren nog. Ze zijn wel-
licht ovedreven en niet terecht,
maar ze hebben echt het idee dat
we ze in geval van nood bescher-
men", meent Rijks. „En datvalt nu
weg."

Limburgs Dagblad
vrijuit

"Majoor P. van der
Vliet, de laatste
commandantvan
deErnst
Casim irkazerne
sluit depoort. Op
één
burger-personeelslid
na hebben alle
militairen en
ambtenaren, vooral
bij deKoninklijke
Militaire School
(KMS) in Weert, een
nieuwe baan
gevonden.

Foto's: PAULKUIT
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Produkten van goede naam als
garantie voor uw perspectieven

digt en verkoopt een breed nodige overtuigingskracht
assortiment van produkten aan de dag te leggen,
als Olvarit, Zuigelingenvoeding en Extran. Resultaatgerichtheid mag in deze job

Belangrijkste afnemers zijn onder andere zeker niet ontbreken,

apothekers, drogisten en sport- en wieier-

zaken. Voor dit marktsegment zoeken wij Ambitieus werk met perspectieven

nu een De populariteit van onze produkten is een
eerste garantie voor uw succes. Verder

commercieel ingestelde kunt u rekenen op een goed salaris en
HEAO'er of diëtiste (m/v) uitstekende secundaire voorzieningen.

Daarvan noemen wij: 8% vakantietoeslag,
voor het rayon Brabant/Limburg. U begint bij gratificatie, representatiekostenvergoeding
ons met een interne opleiding, met daarin en een auto van de zaak. En niet te ver-

vervat een produkt- en een commerciële geten de perspectieven: bent u ambitieus

training. Daarna gaat u, goed voorbereid, en bereid volledige inzet te tonen, danbieden
op pad en bezoekt u (potentiële) relaties wij u brede groeimogelijkheden, bijvoor-
zoals hierboven omschreven. U geeft heldere beeld naar een leidinggevende job.

uitleg over produkten, adviseert en zorgt daar-
bij vanzelfsprekendvoor een uitbouwvan ons Wilt u werken voor een sterk merk?

marktaandeel. U staat er bij dit alles niet Wanneer u centraal in het rayon woont of
alleen voor, integendeel. Coaching in het veld bereid bent zich daar te vestigen, geven

en een professioneel product management wij u graag nadere inlichtingen over uw
geven ude nodige backup. mogelijkheden bij Nutricia.

Commercieel gevoel en resultaatgerichtheid U kunt daartoe contact opnemen met de

Behalve een afgeronde opleiding HEAO of heer H.Th. Borst van onze afdeling
Diëtetiek en - na de uitgebreide training - Personeelszaken, telefoon (079) 53 93 09.

een gedegen kennis van onze produkten, Uw schriftelijke sollicitatie- voorzien van
beschikt u ook over aantoonbaar commer- cv. en recente pasfoto - kunt u eveneens

cieel gevoel. Uw onderhandelingsvaardig- richten aan de heer H.Th. Borst. Het adres

heden zijn goed, evenals uw communica- is: Nutricia Nederland 8.V., Postbus 1,

tieve kwaliteiten. Hierdoor gesteund weet 2700 MA Zoetermeer.

MUTJRICIH. V
GROEIEN MET NUTRICIA

Gemeentesecretaris
De 'spin in het web' van de gemeentelijke
organisatie.

De huidige gemeentesecretaris is per 1 april 1992 met pensioen gegaan.

De gemeentesecretaris vervult de schakelfunctie tussen het bestuur en

het ambtelijk apparaat. U staat de Raad, het College en de Burgemeester
bij in de uitoefening van hun taak en u bent eindverantwoordelijk voor

een goede ambtelijke advisering. U geeft leiding aan het ambtelijk

® GEMEENTE WITTEM apparaat, dat georganiseerd is volgens het secretariemodel. U bent
voorzitter van het managementteam, dat bestaat uit de hoofden
Middelen, Grondgebiedzaken en Burgerzaken. De gemeentelijke

De gemeente Wittem heeft circa organisatie telt circa 55 medewerkers. U coördineert en initieert

7.750 inwoners en bestaat uit een beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Inzicht in het bestuurlijk en

aantalkernen waaronder Epen, Eys, ambtelijk functioneren van de gemeentelijke organisatie is hierbij

Mechelen, Partij/Wittem, Slenaken, onontbeerlijk, naast leidinggevende ervaring, bij voorkeur in een
Wahlwiller en Nijswiller. gemeentelijke of vergelijkbare organisatie.

De gemeente is te kenschetsen als een U beschikt over een opleiding op HBO- of universitair niveau in een
landelijkegemeente, gelegen in het juridische, financiële of economische richting. U bent ouder dan 30 jaar

Heuvelland, die door haar natuurlijke en u heeft een brede maatschappelijke interesse. Gezien de karakte-
schoonheid en historische monumenten ristiek van de gemeente Wittem is affiniteit met de streek, en de bereicU

een toeristische trekpleister is. heid zich in Wittem of omgeving te vestigen, van groot belang. Goede

De gemeente Wittem is een typische communicatieve vaardigheden in woord en geschriften sociale vaardig-
Zuid-Limburgse gemeente met haar heid vinden wij een vanzelfsprekendheid. De functie wordt gehonoreerd

eigen tradities. op schaal 11 BBRA (max. f 6.529,-- per maand).

Aan Twijnstra Gudde is voor deze functie de werving en selectie

«""""V"1 i.—-^^f /_ toevertrouwd. Twijnstra Gudde is lid van de OAWS; dit garandeert o.a.

{^/ (, ~~/^ een vertrouwelijke behandeling. Een psychologisch onderzoek kan deel
mr. C. Bode uitmaken van de selectieprocedure.

Wilt u nadere informatie? Neem dan contact op met mevrouw

M. de Graaf of met mevrouw mr. C. Bode: tel. 043-613737. Gaat u
solliciteren? Graag per brief, met cv., binnen 14 dagen na het
verschijnen van dit blad, gericht aan Twijnstra Gudde management

consultants, Postbus 1638, 6201 BP Maastricht.

■ Twijnstra Gudde

/As
Bouwvereniging
Sint Servatius Hoofd Technische Dienst m/v
Bouwvereniging Sint Servatius De Technische Dienst bestaat uit Functie-eisen Arbeidsvoorwaarden
is werkzaam op het gebied van een afdeling Onderhoud, een
de sociale woningbouw en afdeling Projecten en een - U hebt een bedrijfskundige Tijdens de sollicitatieprocedure
heeft het beheer over ca 12.500 Bedrijfsburo. opleiding op tenminste HBO+ zal U een passend salarisaanbod
verhuureenheden in de De Technische Dienst heeft nivo worden gedaan volgens de CAO
gemeente Maastricht. ca 70 medewerkers. -en bezit aantoonbare organisa- voor Woningcorporaties.

In hoofdzaak is de Technische torische kwaliteiten en
Zij stemt voortdurend haar Dienst verantwoordelijk voor de managementervaring in Uw schriftelijke sollicitatie,
beleid af op ontwikkelingen instandhouding, verbetering en vergelijkbare werkomgeving, voorzien van uw curriculum
binnen de woningmarkt. In de uitbreiding van het woningbezit, - kennis van en inzicht in de vitae kunt U binnen twee weken
negentiger jaren zullen alsmede voor de uitvoering van bouwkundige en financieel- richten aan de Directeur van de
begrippen als optimaliseren het dagelijks en gepland onder- economische aspecten van de Bouwvereniging Sint Servatius
van de bedrijfsefficiency, houd. sociale woningbouw strekt tot Postbus 1150,6201 BD
klant- en marktgericht aanbeveling. Maastricht.
handelen, ontwikkelen van De functie - Op beleidsmatig niveau kunt U
nieuwe woonvormen, centraal functioneren zonder het raak- Een psychologisch onderzoek
staan. Het gaat om een management- vlak met de uitvoering uit het maakt deel uit van de selectie-
De uitvoering van dit beleid functie met een allround oog te verliezen. procedure.
wordt gerealiseerd door een karakter. U rapporteert aan de - U bent in staat medewerkers te
werkapparaat met ca 125 directeur en vertaalt vanuit uw enthousiasmeren, te stimule- Nadere informatie kunt U
medewerkers, verdeeld over positie binnen het ren, te sturen en te motive- tijdens kantooruren verkrijgen
de Diensten: Verhuur-en managementteam de vele ren. bij Dhr G. Candel, directeur
Bewonerszaken, Technische ontwikkelingen van binnen en - Bovendien hebt U uitstekende te1.043 - 291515.
Dienst en Financieel-econo- buiten de Bouwvereniging tot communicatieve vaardigheden
mischa Zaken. een passend beleid voor de zowel op de werkvloer als op

Technische Dienst. Ook het het nivo van het hoger
realiseren van het beleid hoort management,
tot uw verantwoordelijkheid. - Tenslotte zal ivm het nader

afstemmen van de Technische
Dienst op de ontwikkelingen in
de sociale woningsector een
groot beroep worden gedaan
op uw creativiteit, initiatief en
doorzettingsvermogen maar
ook van uw inlevingsvermogen
en tact.

I-

EURONED
8 y " t om "

Euroned is een systeemhuis datonderdeeluitmaakt van de OPG Groep.
Wij zijn gespecialiseerd in automatisering van apothekers en huisartsen. Momenteel
telt onze gebruikersgroep ongeveer 600 apotheken en 220 huisartsen.

Door een sterk groeiend aantal gebruikers zoeken wij voor spoedige
indiensttreding met standplaats Heerlen:

Medewerker Technische Dienst m/v
Hij/zij zal belast worden met de volgende werkzaamheden:- Installatie van computersystemen- Reparatie en onderhoud van randapparatuur- Instructie aan nieuwe gebruikers

Voor dezefunktie gelden als eisen:- Diploma M.T.S. Electronica- Kennis van het besturingssysteem UNIX/XENIX- Rijbewijs B
Ervaring in een soortgelijke funktie strekt zeer tot aanbeveling.

Telefoniste
Zij zal belast worden met de volgende werkzaamheden:- Aanname van binnenkomende telefoongesprekken- Lichte administratieve werkzaamheden

Voor deze funktie geldenals eisen:- Diploma MEAO- Accurate werkhouding- Goede communicatieve vaardigheden- Goede stressbestendigheid

Aanwezigheid van automatiseringskennis is gewenst.

Wij bieden de juiste kandidaten niet alleen goede primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden, maar ook een aantrekkelijk carrièreperspectiefen goede
opleidingsfaciliteiten.

Schriftelijke sollicitaties gelieve u binnen 7 dagente richten aan:

TT 11fntlpH Postbus 2592
M—JIM-M. \JM.m.\*\M tav. J. Brouwers, 6401 DB Heerlen d__o



Nooit dat gedweeë,
nooit dat volgzame

De Sittardse wijk Lahrhof
oogt jongen fris maar geld
voor een actuele stadsgids
was er blijkbaar niet meer,
zodat de onbekende auto-
mobilist bijna verdwaald op
weg naar datene adres in
een doolhofvan straten,
pleintjes en eenrichtingswe-
gen. Eenmaal beland in de
Bellstraat is de woning van
Piet en GretelKruithof ge-
makkelijker te vinden want
de sticker 'Kernwapenvrij
verklaarde woning' laat aan
duidelijkheidniets te wen-
sen over. En om eventuele
misverstanden helemaal te
voorkomen: de stropdas
van de heer des huizes staat
bolvan devredestekens.

Hij heeft de kranteberichten
over de openbare verkoop over
het hoofd gezien maar neemt er
alsnog geamuseerdkennis van.
Het is trouwens geen écht
nieuws voor Piet Kruithof want
hij richtte in 1979 deBeweging
WeigeringDefensiebelasting
(BWD) op. Hartperikelen dwon-
gen deze ouderot van devre-
desbeweging eindvorig jaartot
een definitief afscheid van het
actiewezen en een vrijwillige te-
rugkeer naar 'zijn' Limburg.

Niet met heel veel pijn in dat-
zelfde hart want Piet heeft een
rijk leven achter derug. En hoe-
wel hij defakkel overdraagt op
een moment dat devredesbe-
weging als een plumpudding in
elkaar schijnt te zakken is niets
minder waar, beweertKruithof.
De accenten mogen weliswaar
zijnverlegd van het anti-milita-
risme naar hetmilieu maar het
heiligevuur brandt nog steeds.

Belasting betalen. We doen het
metzn allen veel en metfrisse
tegenzin. Sommige mensen
doen méér. Ze weigeren belas-
ting te betalen omdat ze in ge-
wetensnoodkomen in hetbesef
dat een deelvan die belasting
gebruikt wordt om de bewape-
ning te financieren. Het is het
aloude dilemma van derijke
Westerse wereld diezich tot de
tanden bewapent tegenover de
DerdeWereld waar mensen
kreperen van honger en ellen-
de.

PietKruithof werd in 1924in
een rood Roermonds nest gebo-
ren. Het gezinverhuisde naar
Heerlenen vanuit deze plaats
vervulde zijn vader een actieve
rol in het verzet tegen het op-
rukkende nationaal-socialisme
in Duitsland. Zijn ouders bra-
ken metreligie en kerk om als
fervente anti-militaristenhun
leven te wijden aan het ideaal
van een betere, meer rechtvaar-
digerwereld. Tegenover de ka-
tholiekemeisjesschool lag de
woningvan deKruithofs waar
zowat de hele Sociaal Democra-
tische Arbeiderspartij (SDAP)
in deMijnstreek in- en uitliep.

Vluchtelingen
In de dertiger jarenverleende
paKruithof veel Duitsevluch-
telingen tijdelijk onderdak op
weg naar veiliger oorden. Op de
dag dat de nazi's Nederland on-
der devoet liepen hees hij een
vlag met drierode pijlen: tegen
het communisme, hetfascisme
en het nationaal-socialisme.

Eenmaal naar Maastricht ver-
huisd mochten buurtkinderen
niet metPiet Kruithof en zijn
broer spelen want hun ouders
waren immers heidenen. „Daar
heb ik geloof ik mijn gevoel
voor minderheden aan overge-
houden", peinst hij nu.

Piet kwam op school openlijk
voor zijn anti-nazi gevoelensuit
maar kweekte pertinent geen
anti-Duitse stemming. Dat
werd hem niet in dank afgeno-
men. „Ik was toch zeker niet
tegen de Duitsers dieals vluch-
teling bij ons op de stoep had-
den gestaan? Bovendien pre-
dikteik geweldloosverzet. Als
jegaat schieten ben jegeen
haar beter dan jevijand".

Toen hij op latere leeftijd met
het Genootschap derVrienden- beter bekend als de Quakers
- in aanraking kwam schoten
zijn religieuze pacifistische
ideeën wortel. Deze traditionele
vredeskerk wijst elke vorm van
geweld en bewapening afwant:
We kunnen niet het ene moment
bereid zijn samen met iemand
God te aanbiddenom hem het
volgende moment te willen do-
den.

Boekdelen
En hoewel de koude oorlog de-
finitief naar de archieven
schijnt te zijn verbannen spre-
ken de cijfers nog steedsboek-
delen.In Nederlandwordt per
minuut 25.000 gulden aan de-
fensie uitgegeven.Omgerekend
gaat per hoofd van de bevol-
king jaarlijks 1000 gulden naar
doelen dierechtstreeks met be-
wapening te maken hebben.En
iedereen betaalt hieraan mee, of
we willenofniet. Want deze be-
dragen worden rechtstreeks
geïnd via de belastingen, zoals
de inkomsten-en loonbelasting,
maar ookvia deBTW en de ac-'
cijnzen wordt een behoorlijk
graantje meegepikt. Wie protes-
teert tegen debesteding van
zijn zuurverdiende geld aan wa-
pens krijgt van de belasting te
horen: „Och meneer, verbeeldt
u zich maar dat uwgeldnaar de
gezondheidszorg gaat, dan is
het toch goed?"

'In werkelijkheid
zijn wij de

deelnemers aan de
g bewapening

wij betalen de
waanzin

wij dulden haar
wij kiezen de

mensen
die dit circus gaande

houden
wij

de onschuldig
belastingbetalende

burgers
maken onderdeel uit

van een moordend
systeem

Door dat systeem in
stand te houden

laten we de armen in
de wereld

verhongeren
Als we werkelijk

vrede willen
moeten we daar

beginnen
waar we zijn

we moeten zelf iets
ondernemen'

De strijdvaardige
Duitse theologe

Dorothee Sölle kon
"vorige week niet in

Utrecht aanwezig, zijn maar
bovenstaand gedicht

deed de ronde toen
de Belastingdienst

de kantoofinventaris
van deBeweging

Weigering
Defensiebelasting

(BWD) openbaar
verkocht. De BWD

had namelijk
geweigerd om 150

gulden loonbelasting
van twee

secretariaatsmede-
werkers te betalen

en moest daarom dit
bedrag plus 982

gulden aan
deurwaarders-en

beslagleggingskos-
ten ophoesten. Het

was al de tweede
keer dat de

inventaris onder de
hamer ging. Door

tien procent van het
verschuldigde

bedrag aan
loonbelasting te

weigeren
protesteerde de

BWD tegen het feit
dat deregering

Jaarlijks tien procent
van haar budget aan

defensie uitgeeft.

Hoewel de plaatsing van kruisraketten allang van de
baan is blijft de stichting 'Verbiedt deKruisraketten'
volop actief. Eenjaar geleden diendezij bij het Comité
voor de Mensenrechten in Genève eenklacht in over de
kruisrakettenprocedure. Dit gebeurde nadat achtereen-
volgens Nederlandse rechters zich onbevoegd verklaar-
den te oordelen over de inzet van kruisraketten en een
arrest van deHogeRaad, die stelde dat het volkeren-
recht weliswaar bepaalde vormen van gebruik van kern-
wapens verbiedt maar niet een gebruik in NAVO-ver-
band. De HogeRaad redeneert namelijk dat als de
NAVO deraketten lanceert, deze nietrechtstreeks tegen
deburgerbevolking worden gericht. De stichting 'Ver-
biedt deKruisraketten' kwalificeert het standpunt van
deHoge Raad als 'een flutoordeel' datvolgens haar meer
dan voldoende aanleiding is om de juridischestrijd
voort te zetten. Het feit dat 'Genève' er nog niet uit is
wijt de stichting aan het uitstel dat deStaat der Neder-
landen aan het Comité voor de Mensenrechten heeft
gevraagd én gekregen. „Het ligt voor de hand om aan te
nemen dat de Staat het er moeilijk mee heeft", aldus de
stichting 'VerbiedtdeKruisraketten. „Het lijkt ook geen
gemakkelijke opgaafom overtuigend toe te lichten dat
de inzet van dit soort moordtuig géén inbreuk zal bete-
kenen op demensenrechten-verplichtingen van de
Staat".

'Kruisraketten' nog
steeds in Genève

De BWD werd in 1979opge-
richt na het beruchte NAVO-
dubbelbesluit dat voorzag in de
plaatsingvan 572 kruisraketten.
Via allerlei juridischesluipwe-
gen en het uitoefenen van poli-
tieke druk heeft de Beweging
getrachteen Wet Gewetensbe-
zwaren MilitaireBestemming
Belastinggelden van de grond
te krijgen. Zelfs een gemoti-
veerde belastinginspecteur(!)
die het doeleen warm hart toe-
droegverleende hierbij hand-
en spandiensten. Conform Bart
deLigts beroemd geworden
motto 'Geen man, geen vrouw,
geen cent voor het militarisme'
koosKruithof ook voor een ra-
dicaalprotest. Hij weigerde in
1982 om twee maal 978 gulden
te betalen aan belasting, zijnde
de defensiebegroting van dat
jaargedeeld door het aantal in-
woners van Nederland.Binnen
een week stond debelasting-

dienst op de stoep gevolgd door
aanmaningen, het dwangbevel
en de onvermijdelijkedeur-
waarder. OmdatKruithof wei-
gerde te betalen werd getracht
het geld via zijn toenmalige
werkgeefster, de gemeente Am-
sterdam, te incasseren. Ambte-
naarKruithof mobiliseerde de
politieken vroeg aan de wet-
houdervan personeelszaken of
die van plan was daadwerkelijk
het bedrag van zijn salaris in te
houden. „Die wethouder, nota
bene een communist, wilde dat
inderdaad, maar de zaak istoen
met een sisser afgelopen omdat
ik uiteindelijk méér geldvan de
belasting terug zou krijgen dan
zij van mij had te vorderen. De
openbareverkoop ging dus niet
door".

Kruithof begon aan studies
rechten en sociologie,maar
maakte ze nietaf. Hij vertrok in
1949naar het buitenlanden
zwierf door Zuid-Italië en Mexi-
co. Zijn levenswandelvat hij
samen in twee woorden: 'Won-
derbaarlijk geluk. Hij was
mede-oprichter van deInterna-
tionale VrijwilligeHulpdienst
die jongerenuitzond naar bui-
tenlandse projecten. Via de
Verenigde Naties in New Vork
kwam hij in een coördinerende
functie bij deUnesco inParijs
terecht diehem vroeg in diver-
se Zuidaziatische landen ont-
wikkelingsprojecten voor de
Verenigde Naties op te starten.
Kruithof genoot een belasting-
vrij inkomen maarvond dit te
vrijblijvend. Het geld dat hij an-
ders aan belasting zou hebben
besteed gafhij in overleg met
zijn vrouw weg aan goede doe-
len.

cent nog altijd 1,4 miljard gul-
den die gekort moeten worden
op defensie. Dat klinkt heel lo-
gisch maar de politiek wil er
nietaan.
PietKruithof is ook mede-ini-
tiatiefnemer van het 'Proces
tegen de staat' dat trachtte van
de burgerrechter een uitspraak
te ontlokken op de vraag of het
plaatsen van kruisraketten een
legaleof illegalekwestie is. De
dagvaardingin deze zaak werd
doorKruithof uitgebracht en
25.000 Nederlanders brachten
800.000 gulden bijelkaar om de
rechtsgang te financieren.

Brief
Daadwerkelijk defensiebelas-
ting weigeren met alleverstrek-
kende gevolgenvandien doet
hij nu niet meer. Wel krijgt de
belastinginspecteur elk jaareen
brief waarinPiet Kruithof ge-
wag maakt van het feit dat de
financiële bijdrage aan de be-
wapeningzijn geweten behoor-
lijk belast. Dat de overheid daar
ongevoeligvoor is blijkt wel uit
het feit dat na 12 jaarnog steeds
geenwettelijkeregeling voor
gewetensbezwaren is ontwor-
pen. 'Ach, ik heb altijd gezegd
datjevoor zo iets 21 jaarkunt
uittrekken. Jehebt zeven jaar
nodigom deplannen te beden-
ken, ze moeten zeven jaar op de
tekentafel en zeven jaarzijn no-
digom ze uit te voeren. Wat de
Beweging Weigering Defensie-
belasting in twaalf jaarheeft
gedaan is een appel doen op het
geweten van de mensen. Het
bereiken van het doel is niet zo
belangrijk danhet in beweging
zetten van de massa.Kijk maar
eens naar de honderdduizenden
mensen dievrijwillig naar het
Malieveld in Den Haag kwamen
om te protesteren tegen de
kruisraketten.

Het begrip 'minderheden' heeft
altijd eenrol gespeeld in Kruifc-
hofs leven. Dat was het geval
toen hij zich solidairverklaarde
met de Duitse vluchtelingen en
toen hij als globetrotter door de
wereld trok om her en der pro-
jecten op te zetten. Maar ook
toen hij hetverzet van Neder-
landsebelastingweigeraars ge-
stalte gafen het protest tegen
dekruisraketten in een actieve
vorm goot. „Mijn vader reali-
seerdezich aan het eind van
zijn leven dat dewereld geen
steek beter was gewordenon-
danksalles waar hij en mijn
moedervoor hadden gevochten
hadden. Toen deBerlijnse
muur werd afgebroken heb ik
heeleven in die illusievan een
andere wereld geloofd maar nu
is het weer een even grote troep
als vroeger. En toch... hoe pijn-
lijken afschuwelijk de huidige
ontwikkelingenookzijn; ik
blijfovertuigd van het feit dat
ze denaweeën zijn van een ou-
de epoche. We beleven de ken-
tering der tijden".

Sneeuwbaleffect
Terug in Nederland had de op-
richting van deBWD een
sneeuwbaleffect. Op het hoog-
tepunt van de actie weigerden
honderden Nederlandersaan
hun defensieve belastingplicht
te voldoen. In enkele gevallen
escaleerde het protest en kwa-
men mensen daadwerkelijk
zonder stroom of gas te zitten.
Waren het extremisten wiens
acties totanarchiekonden lei-
den, zoals een PvdA-Kamerlid
ooit betoogde?

'Nee! Maar hetrare is dat ik
mijn centen magverdienen ter-
wijleen ander beslist dat een
deelvan mijn geld naar defen-
sie gaat. Datwil ik niet. Heel
simpel: dat wil ik niet. Ik heb
niet dat gedwéeë, dat volgzame.
Na de massamoord door de
Amerikanen in het Vietnamese
My-Lai werd een enquête ge-
houden waaruit bleek dat tien
procent van deAmerikaanse
bevolking de actie afwees. Tien.
procent van deAmerikanen,
dat was een bedrag van 40 mil-
jarddollar op de toenmalige
defensiebegroting! En voor Ne-
derlandse begrippen is tien pro-

De Dode Man. De naam van een heuvel
in Zuid-Limburg, ergens tussen Wylre en

Ingber. Ooit schijnt daareen moord ge-
pleegd te zijn, of is er althans het lichaam
gevondenvan een man, die op mysterieu-
ze wijze aan zijn eind kwam. Het obstakel

was vorige zaterdag voor het eer^t opge-
nomen in het parcours van deAmstel

Gold Race, ons - enige - wielermonu-
ment.

De organisatie van deklassieker had de
venijnigepuist opgezocht om als een eer-
ste scherprechter te dienenin een zware

wielerwedstrijd, als plek ook waar de
duurbetaalde vedetten van deweg hun

heroïschestrijd goed konden aanvatten.
Dat gebeurdeniet, dewedstrijd bleef ook
"op deDode Man gesloten,zo dood als een

pier, zo dood als de dode man zelf.
Toch had de Wedstrijdleidingniets aan
hettoeval overgelatenom van de AGR
een echtereus onder deklassiekers te

maken. Met liefst 24 fikse beklimmingen.
Desalniettemin meldden zich na bijna

250 kilometer hardfietsen 52 coureurs in
een geslotenpeloton aan de finish. Sup-

porters diewat diepin het glaasje had-
den gekeken zagen zelfs 104 coureurs op
zich afstormen met een tweeling als win-

naar.
Hoe was het in hemelsnaam mogelijk?

Dat heeft menigrechtgeaarde wielerlief-
hebber zich de afgelopen dagen afge-
vraagd. Volgend jaardaarom maar 98

heuvels in dewedstrijd, of toch gewoon
de finish bovenop de Cauberg leggen,

zoals Rooks en Maassen suggereerden?
Zou dan de strijd pas voorbij de finish, in
Vilt, ontbranden? Laurent Fignon maak
jetrouwens niet blij met zon parcours.

Hij stapte woedend afomdat hij dacht in
een achtbaan op dekermis terecht te zijn

gekomen. Fignon moet natuurlijk niet
zeuren maar fietsen.

Het lijkter steeds meer op dat er geen
echte helden meer in het peloton te vin-

den zijn. Renners die als lijfspreuk 'de
dood of de gladiolen' hanteren en zich

daar ooknaar gedragen. Mannen van het
type Raas, Kuiper, Knetemann, Merkx,

Hinault, Van der Poel in zijn beste jaren.
De wielermiljonairs van nu doen geen
trap te veel en gebruikenal fietsend de

zakcomputer om hunkansen en hun
puntentotalen in Wereldbeker- en FlCP-
klassementen te berekenen, aan de hand
waarvan hun marktwaarde wordt vastge-

steld.
Daarom worden belangrijke klassiekers
als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-

Roubaix ook gewonnen door tweede-
rangs-coureurs, met allerespect voor de

74-jarigeGilbertDuclos-Lasalle overi-
gens, diezaterdag in Maastricht nognaar

dezevende plaats sprintte, nadat hij in de
jarenveertig al tegen Coppi en Bartali

streed.
De zogenaamde vedetten hebben uitslui-
tend oogvoor elkaar en voor hun bankre-

kening, rijden op eikaars achterwiel en
laten betrekkelijke koekebakkers met de
eer strijken. Die wordt op zijn beurt dan
ook weer even een vedette, zonder daar
decapaciteiten voor te hebben en zo ko-

men we in een vicieuze cirkel terecht, die
dewielersport als geheel geen goed doet.
Een gelukbij een ongeluk is dat de AGR

met OlafLudwig nog een knappe win-
naar op de palmares - zo heet dat geloof
ik - mocht noteren. Jemoet er toch niet

aan denken dat de in de slotkilometer
ontsnapte Casado zegevierend over de

streep zou zijn gekomen, danwas de af-
gang compleet geweest.

Voor devaderlandse wielrenners heeft
het klassieke voorseizoen helemaal geen

positiefresultaat te zien gegeven. De laat-
ste jarenwaren we toch al mondjesmaat

bedeeld. Alleen Van derPoel en Maassen
slaagdener in een grote overwinning

voor de poorten van de hel weg te slepen,
allebei in de Gold Race, waarin Nijdam
nu de beste landgenoot was op een ne-

gende stek...
Toch hebben deNederlandse coureurs

alle reden om eens een beetje extra gas te
geven. Het winnenvan een koers te Vuil-

panne, een etappe in deronde van de
Pottenberg en de traditionele zege in Je-
zus-Eik, allemaal goed en wel, maar het
zet geen zoden aan de dijk en sponsors
van enig niveau trek jeer ook niet mee

over de streep.
Het vinden van goede sponsorsblijkt im-
mers het groteprobleem. Zelfs JanRaas
heeft nog niemand bereid gevonden een
dikke acht miljoen gulden op tafel te leg-
gen om zijn ploeg volgend jaaronder een
andere naam voort te kunnen zetten. Het-

zelfde geldt voor PDM, terwijl de toe-
komst voor een aantalniet-presterende

vaderlandse coureurs dat voor hetBelgi-
sche Tuliprijdt ook vrij somber genoemd

mag worden.
De spoelingwordt dun, want internatio-
naalwordt eveneens het mes in de bud-
getten gezeten verdwijnen er de nodige
sponsors, zonder dat daar ietsvoor in de
plaatskomt. Derenners hebbenhet aan

zichzelf te danken.Een koersverloop, als
in de AGR, is een schandvlekvoor de

wielersport. Voor veel coureurs uit het
peloton van 1992 zal er volgend jaar geen

Dode Man meer bij zijn. Hooguit de dood
in depot.

Kruisraketten
Dat is kort en krachtig ook de
motivatie van mensen diewei-
geren om hun defensiebelasting
te betalen. Wie herinnertzich
niethet principiëleverzet van
Ineke en Merijn Vermast uit
Kerkrade, die in 1983 van het
gasnet werden afgesloten om-
dat ze tien procent van deBTW
over de gasrekeningvan 1982
niet betaalden. Het bedrag van
38,57 gulden datLimagas van
haar vorderde stortte defamilie
Vermast in het Vredesfonds
van de Beweging Weigering De-
fensiebelasting.

DEN HAAG - „De overheid mag
niet aanvaarden, dat mensen met
gewetensbezwaren tegen defensie
een deel van hun belasting in een
apart vredesfonds storten, het er-
kennen van dergelijke gewetens-
bezwaren zou het land onbestuur-
baarmaken, omdSjgde politiek dan
geen greep meerolW hébben op de
besteding van b^, geld in de schat-
kist.De demoaasöPstaat ofvalt bij
de mogelijkhei-F'om geldstromen
te regnlerena^p
David van titeyJh, Ud vas de Twee-
de Kluneraderde PvdA, betoogde
dit gisterjrfPwp'- een studiebijeen-
komst vaw% Stichting Maatschap-
pij en ipHngsmacht over het toene-
mende *\*^B:hijnsel van de weige-
ring h^to^tg.te betalen ten behoe-
ve vanlgiiensie. Volgens Van Oorj-
en isdruKop hetparlement de enige
juisteweg om vermindering van de
uitgaven voor dekrijgsmacht te be-
reiken.
Erkenning van gewetensbezwaren
tegen de betaling van het voor de-
fensie bestemde deel van de belas-
tingen, opent de weg naar anar-
chie, meent Van Ooijen. Dan zou de
overheid immers ook allerlei be-
zwaren moeten erkennen tegen an-
dere rijksuitgaven, zoals sociale
voorzieningen en ontwikkelings-
hulp, zo argumenteerde hij.
P. Kruithof, woordvoerder van de
Beweging Weigering Defensiebe-
lasting, noemde dateen onterechte
vergelijking. Hij sprak van zeer
zwaarwegende gewetensbezwa-
ren. „Men mag mensen niet dwin-
gen mee te betalen aan middelen
die ze verafschuwen omdat ze bun
eigen vernietiging betekenen", zei
hij.

PvdA: weigeren
van defensie-
belasting niet
aanvaardbaar
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ander-zijds" Piet Kruithof:
„Geen man, geen
vrouw, geencent
voor het
militarisme".

foto:
PETER ROOZEN

DOOR PETER HAMANS

Dode mannen
DOOR PETER STIEKEMA
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MW»1* opleiding. De voorkeur gaat uit naar afgestudeerden

0 aan de Landbouwuniversiteit Wageningen met in hun

" vakkenpakket bodemkunde/geologie, hydrologie en

" ecologie/natuurtechniek. Naast goede redactionele en
communicatieve vaardigheden vergt deze functie het

In de hoofdgroep Verkeer, Waterstaat en vermogen om zowel zelfstandig als in project- en/of
Milieu is de afdeling Bodem belast met de voorberei- teamverband te kunnen functioneren. Ervaring op het
ding. ontwikkeling en de uitvoering van het provinciaal beleidsterrein ontgrondingen strekt tot aanbeveling,
beleid inzake de ontgrondingen. de inrichting van
grindwinningsgebieden, bodembescherming en -sane- Salaris: afhankelijk van opleiding, leeftijd en
ring en afvalstoffen. ervaring wordt een salaris geboden van maximaal

f6.592- per maand.
In het bureau Ontgrondingen van genoemde

afdeling is de functie vacant van een: Sollicitaties en inlichtingen: indien u geïn-
teresseerd bent in deze functie zien wij uw schrif-

" ■ ■ I telijke sollicitatie voor 16 mei 1992 tegemoet.
D6 I6 I Cl S ITI6Cl 6W6fKGf u kunt deze richten aan het College van Gedepu-

teerde Staten t.a.v. de Directeur van de Stafgroep
f\ nt-aVC\nf\l tl __r___ V% / Personeel en Organisatie, Postbus 5700. 6202 MA
V^Il t^Jl OnU 1 llgC lil V/Hl Maastricht, onder vermelding van het vacaturenum-

mer V9l 1 1 3 op brief en enveloppe Voor informatie
over deze functie kunt u zich wenden tot de heer ir.

Functie-inhoud: als beleidsmedewerker W.F.C. Vermeij. Woofd Bureau Ontgrondingen.
wordt u in hoofdzaak belast met het ontwikkelen van telefoon 043-897638.
beleidsvoorstellen met betrekking tot het provinciaal
ontgrondingenbeleid in het algemeen en het opstellen Vrouwelijke kandidaten, die aan de functie-
en evalueren van de deelplannen van het provinciaal eisen voldoen, worden nadrukkelijk uitgenodigd te
ontgrondingenplan in het bijzonder. Ook analyseert u solliciteren. De mogelijkheid tot kinderopvang is
regionale en landelijke ontwikkelingen en bestudeert aanwezig. Deze functie kan ook in deeltijd worden
u voorstellen en plannen van derden welke van in- uitgeoefend. In de laatste fase van de procedure zal
vloed kunnen zijn op de doelstellingen van het provin- een delegatie van de afdeling worden ingeschakeld,
ciaal beleid. Veelvuldig worden externe bureaus inge- terwijl een psycholgisch onderzoek tot de procedure
schakeld voor onderzoek. U formuleert daartoe voor- kan behoren
stellen en begeleidt het onderzoek. Voorts coördi-
neert u in de uitvoeringsfase van het ontgrondingen-
plan de opstelling van gedetailleerde uitwerkingsplan-
nen. In dat verband heeft u vanuit uw specifieke des-
kundigheid een inbreng bij de afhandeling van vergun- — lUtfifcningaanvragen ingevolge de Ontgrondingenwet. Deze % tAtkA^functie kan worden vervuld tot 1 januari 1995. % __W\R^ w

Functie-eisen: voor deze functie is het nood- m v "VO5/18-92 zakelijk dat u beschikt over een voltooide universitaire 1^ "i! .
■■■■■■■■*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■*■■■■■■_______________■ Bij de BVG worden de sociale verzekeringswetten op gedecentra- ■

liseerde wijze uitgevoerd via derayonkantoren. Op een rayonkan-
toor zijn service-teams ingesteld, die onder leiding van een admi-
nistratief manager nauwe contacten onderhouden met werk-
gevers en verzekerden. Ook een buitendienst, medische diensten
secretariaat maken deel uit van een rayonkantoor. Voor rayonkan-
toor Sittard vragen wij een fulltime:

Verzekeringsgeneeskundige m/v
_■ U heeft als primaire taak het bedrijfsgeneeskunde of huis-

beoordelen, begeleiden en artsengeneeskunde, geldt als een■ D
I
eBVG '^ensla^aardiae en reïntegreren van arbeidsonge- voordeel.cliëntgerichte bedrijfsvereniging, u-t, va

die de belangen behartigt van schikteverzekerden.
werkgevers en werknemers uit de In het kader van ziektever- M Uw leeftijd ligt tussen de 30 en
gezondheidszorgen maatschap- zuimbeheersing houdt u zich 45 jaar.U heeft er geen bezwaar
pelijke dienstverlening. tevens bezig met verzuimpre- tegen u in de omgeving van het

moderne ZoidkZtoor in Zeist ventie en met interpretatie van rayonkantoor te vestigen.
verzorgen 17rayonkantoren de de onderzoeken die in dit ver-
uitkeringen in hetkader van de band gedaan zijn. Bi Uw salaris is in overeenstem-
sociale verzekeringswetten. Bij Uw functie wordt gekenmerkt ming met het niveau van de
deBVG zijn 41.000 werkgevers doQr veel muitidi scipii naire functie. Daarnaast gelden aan-aangesloten, die in totaal zo n J ~ .... ,".
720 000 werknemers in dienst contacten, onder andere met trekkelijke secundaire voorzie-

hebben. De inning van sociale behandelend artsen, de ningen als 8% vakantietoeslag,
premies en de jaarlijksestroom Gemeenschappelijke Medische 8,33% eindejaarsuitkeringen
van ruim I miljoen aanvragen Dienst, werkgevers en bedrij fs- een uitstekende studiekosten-
om een uitkering worden efficiënt ___ ._.__ ." ." , __
en marktgericht afgehandeld gezondheidsdiensten. regelingen binnenkort een
door onze 2.100medewerkers. U werkt intensief samen met premie-vrij pensioen.
Met veel aandacht voor de pro- de Arbeids Consulent Medische
blematiek van werkloze, zieke en Dienst en deRapporteur ■§ Uw sollicitatie graag binnen
arbeidsongeschikte werknemers Ziektewet. 14 dagen sturen naar de BVG,
en met een open oog voor de _.. ~ _ . ,
positie van de werkgevers. afdehng Personeelszaken,

■1 U bent in het bezit van het postbus 276, 3700 EA Zeist,
De rayonkantoren zijn gevestigd arts-diploma en bereid de op- onder vermelding van vacature-
in: Alkmaar. Amersfoort. leiding tot sociaal genees- nummer HVL/2056.EMhot^Ensctl kundige- tak-Verzekerings- Een psychologisch onderzoek
's-Gravenhage. Groningen, geneeskunde,te volgen. maakt deel uit van de sollicitatie-
Haarlem, Leeuwarden, Uiteraard heeft u belangstelling procedure.
Nijmegen. Rotterdam. Sittard, voor SOciaalgeneeskundige en
Utrecht, Tilburg en Zwolle. bedrijfsgeneeskundigepro- ■ Vooreventuele telefonische

blematiek en beschikt u over informatiekunt u contact opne-
ï|É^-^r"-^W" ~~_r~^ representatieve kwaliteiten. men met de heer P. Edixhoven

=|==r\ (!= 1"£ %/■ —— Uw eventuele ervaring in de Rayonverzekeringsgeneeskundige,
__. W yf "_l, m. verzekeringsgeneeskunde, telefoon: 046 - 593011.

■i UITVOERINGSCSGAAN SOCIALEVERZEKERINGSWETTEN

Het Radiotherapeutisch InstituutLimburg is een instelling van gezondheids-
zorg, gespecialiseerdin debehandeling van patiënten met kwaadaardige aan-
doeningen met behulp van ioniserende straling.
Het instituut is gevestigd te Heerlen en verzorgt de radiotherapie voor de regio
Midden en Zuid-Limburg. Thans zijn er circa 76 personen werkzaam.

De administratie, waar thans 5 medewerksters werkaam zijn, verzorgt de
medische administratie, ontvangt patiënten en bezoekers en verleent secretariële
ondersteuning aan directie, radiotherapeuten en andere functionarissen.
Wij zoeken per 1 augustus aanstaande een full-time

office manager/
directiesecretaresse (m/v)

die -de eerste 7 maanden- op tijdelijke basis wegens vervanging tijdens
zwangerschap werkt en daarna in principe een vast dienstverband krijgt
aangeboden.

Functie-informatie:
geeft leiding aan de medewerksters van de administratie;
verricht secretariële werkzaamheden ten behoeve van de directie en een
aantal solitaire functionarissen;
fungeert als eerste aanspreekpunt ten behoeve van de gehele organisatie;
werkt mee in de dagelijkse werkzaamheden.

Functie-eisen:
een opleiding Schoevers of MEAO-secretariaat, aangevuld met medische
terminologie;
enige jaren werkervaring in een bij voorkeur vergelijkbare functie, alsmede
leidinggevende ervaring;
goede contactuele eigenschappen en stressbestendigheid;
goede beheersing van de Nederlandse taal ten behoeve van verslaglegging
en notulering.

Arbeidsvoorwaarden:
de CAO-Ziekenhuiswezen is van toepassing. Salariëring conform FG 40
(minimum ’ 2.594,-, maximum ’ 3.725,-, afhankelijk van ervaring).

Informatie kunt u verkrijgen bij mevrouw L.J.M. Klaasse-van Remortel (adjunct-
directeur) telefoonnummer 045-716204.

Uw schriftelijke sollicitatiekunt u vóór 11 mei aanstaande richten aan: Radio-
therapeutisch InstituutLimburg, ter attentie van mevrouw J.A.B. Middeldorp,

mm^^ personeelsconsulent, Postbus 4446, 6401 CX Heerlen.

\Yj\ |Il Radiotherapeutisch Instituut Limburg

I MMI
Mm/ÉT

DE LIMBURGSE* TM
PERSONEELSf GIDS

tempo-team
uitzendbureau
TECHNIEK
Hulp operator m/v
voor een bedrijf in de omgevingvan Sittard. Het gaat
om meerdere banen in procesbediening en kwaliteits-
voorbereiding. Hebt u een LBO- of een LTS-diploma
en wilt u werken in een technische omgeving, reageer
dan maandag. De baan is in ploegendienst en voor
langeretijd.
Informatie: 046 - 51 42 22, Marian Janssen
Sittard, Rosmolenstraat 4
INDUSTRIE
Produktie-medewerkers m/v
voor diverse bedrijven in Qeleen en omgeving.
U bedient machines, bewaakt dekwaliteit en verricht
hand- en spandiensten. Bent u bereid flink aan te
pakken in dag- of ploegendienst, neem dan maandag
contact met ons op.
Informatie: 046 - 75 61 56, Mariëlle Schutgens
Geleen, Rijksweg Zuid 1a

Sorteerders m/v
voor een bedrijf op de luchthaven Beek. Werktijden:
van 16.00 tot 20.00 uur of van 23.00tot 7.00 uur.
Bent u direct en voor langere tijd beschikbaar, neem
dan maandag contact met ons op.
Informatie: 046 - 75 61 56, Mariëlle Schutgens
Geleen, Rijksweg Zuid 1a

ffee/oncej
Vestiging Heerlen vraagt:

lnterieurverzorg(st)er
Voor een relatie in Valkenburg zoeken wij iemand

die 3 hele dagen per week wil schoonmaken.
Ze willen het liefst iemand uit Valkenburg!
AdministratiefMedewerk(st)er

Voor een relatie in Valkenburg zoeken wij iemand
die in het bezit is van het Praktijkdiploma Boekhouden
ofgelijkwaardig, die accuraat is en het liefst ervaring

heeft in het werken bij een afdeling financiën.
Het betreft een baan voor 1 9 uur in de week en deze

baan gaat ongeveer drie maanden duren!
"Carry-out-boy"

Voor een relatie in Valkenburg zoeken wij iemand
die allerlei werkzaamheden wil verrichten. Je moet
bereidzijn om flink aan te pakken! Onze relatie wil

het liefst iemand die uit Valkenburg komt.
Voor alle functies geldtM/V

|

■ENDEGEESTr
algemeen psychiatrisch ziekenhuis met een verantwoord werkklimaat

Endegeest is een actiefzieken- In de sector Ouderenpsychiatrie (172 bedden) vindt opname, ver-
nu/s, vlak bij de stadLeiden. volgbehandeling, verblijf en verzorging plaats van oudere psychiatri-

Er is een permanent proces van sche patiënten. De sector telt 7 teams met elk een eigen doelstelling.
zorgvernieuwing en veel aandacht
vooreen verantwoord werkklimaat. Sinds najaar 1991 is het team Vervolgbehandeling Ouderen (V.8.D.)

Endegeest is een gemeentelijk zich gaan bezighouden met de vervolgbehandeling van oudere
ziekenhuis. De rechtspositie is alge- psychiatrische patiënten (m/v). De afdelingtelt 14 bedden. Er wordt
stemd op die van de gemeenteLei- gewerkt volgens het mentorschapsmodel. De ontwikkeling van het
den. Persioenregeling: ABP. teamrichting vervolgbehandelingismomenteel hetbelangrijkste punt

Voor deze functie geldt, bijaan- van aandacht.
stelling inschaling in schaal8, mini- Voor de V.8.0. zoeken we op korte termijn een
mumf 3.259,- maximumf 4.402,-
-bruto per maand fulltime. Schaal 9 .AnmnAAv/1!»<»<-_ <!-.**"_ ../_«*_
(max/5.057,-) is bereikbaar. teamCOOrd IficitOr V/ITI

De gemeente Leiden wil meer tvom36 er weekvrouwen en leden van etnische min-
derheden in dienstnemen Geïnte- D

_
teamcoördinator geeft leiding aan het teanii zorgt voor een dresseerden diemenen tot (een van) werkklimaat) ontwikke-t het afdelingsbeleid en draagt zorg voor dedeze groepen te behoren wordt met uitvoeri De teamcoö.dinator vervult binnen het eigen team be-name verzocht te solliciteren. ~ .. ~ , °_, _ . . . , .. .... paalde uitvoerende taken.Telefonische informatie bij de

n7i 17Q*>k&. ' Voor dezefunctie komen in aanmerkingkandidaten met eenrelevantetelefoon 071-17 9i>S4. opleiding op HBO-niveau (B-verpleegkundige, HBO-V, HBO-IW).
Schriftelijke sollicitaties voor 16 f u a i "„" ; c " " i ■_■' o _" _" _ Aanvullende managementopleiding en/ol ervaring in leidinggeven

met a.s. sturen aan Psychiatrisch st
_
ekt tQt aanbeveli*Ziekenhuis Endegeest, ta.v. team °

_J i^_-„ r,r>j,r, r,^. X Van de kandidaten verwachten wij vaardigheden om teamprocessengen,postbus 1250,2340BG Oegst- . . , . . ~, f. . t 4 *X
t

"tekunnen sturen en een verdere ontwikkeling van het team tot stand
" ' te brengen. Hierbij zijn nodig bereidheid en capaciteiten om een

veranderingsproces op gang te brengen. Van de toekomstig leiding-
gevende verwachten wij tevens een teamoverstijgend denken en de
bereidheid tot samenwerking met o.a. de Opname-afdeling van de
sector Ouderenpsychiatrie.
Sollicitatiegesprekken zullen in de week van 25 mei a.s. gevoerd
worden.

" .*

■____________________________^H_____H______________________|________________i___W^^

WEM % Jw*VfV\ Bergamasca Mobili Nederland 8.V.,
«G^^"^ gevestigd te Roermond.

i

Algemene informatie: De hoofdvestiging met een tweetal moderne
BMN Bergamasca Mobili Nederland B.V. is produktiebedrijven (totaal 600 medewerkers)
de Nederlandse vestiging van een vooraan- ligt in Italië. In de Nederlandse vestiging zijn
staand, internationaalopererend concern dat ongeveer 100 personen werkzaam,

gespecialiseerd is in de produktie van
kunststof behuizingen voor de electronica- Wij wensen op korte termijn in contact te
industrie. komen met:

Ploegleiders mv

om opgeleid te wordenvoor een leiding- Leeftijd 20 tot 30 jaar.
gevendefunctie op de afdelingen lakkerij en M.T.S.-niveau.
spuitgieterij. Leidinggevende capaciteiten noodzakelijk.
De kandidaat moet bereid zijn: Kandidaten met ervaring in de kunststofver-
- te werken in meerploegendienst; werkende c.g. lakverwerkende industrie
- zich door studie te bekwamen in kunst- genieten de voorkeur,

stoftechnieken.

Een psychologisch onderzoekkan deel Sollicitaties binnen 14 dagen te richten aan:
uitmaken van de selectieprocedure. BMN B.V.
Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden Dr. Philipslaan 200
nader overeen te komen. 6042 CW ROERMOND

T.a.v. Dhr. W. Oornis.

im Gemeente

*^* Susteren
Op 1 september 1992 kan op de afdeling Burgerzaken geplaatst worden een
full-time

I BEHEERDER |
SPORTHALLEN *.

Algemene informatie:
Op de afdeling Burgerzaken is een team van 6 vaste beheerderswerkzaam
die voornamelijk belast zijn met het beheer van de gemeentelijke sporthallen
te weten de Reinoudhal in Susteren en de Sjirp in Nieuwstadt.

Funktie-informatie:
De te benoemen medewerk(st)er zal worden belast met:- het dagelijkse onderhoud van gebouwen en installaties;- het uitvoeren van schoonmaak- en kleine reparatiewerkzaamheden;- het toezicht op een juist gebruik van de akkommodatie;- de exploitatie van dekantine;- onregelmatige diensten ook in de weekenden;
- overige voorkomende werkzaamheden.

Funktie-eisen:- L.8.0.-opleiding;- diploma's Cafébedrijf en E.H.8.0.;- ervaring met de genoemde werkzaamheden;- goede kontaktuele vaardigheden;- zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.

Salaris:
Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal ’ 3.175-
-bruto per maand (nivo 4). Voor het verrichten van onregelmatige diensten
wordt een vaste maandelijkse toeslag van 20 procent van het bruto salaris
toegekend.

Overige informatie:
Een medisch onderzoek zal en een psychologisch onderzoek kan deel
uitmaken van de selektieprocedure.
Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de heer Oelers, chef
Burgerzaken, tijdens kantooruren (tel. 04499-2800).
Schriftelijke sollicitaties vóór 11 mei te zenden aan hetKollege van
Burgemeester en Wethouders van Susteren, postbus 12, 6114 ZG Susteren
ondervermelding van „sollicitatie Burgerzaken". _*5.i

;Nli;::;;::N;;;h;J;;;:;;;i;=;Ü;;J£ ';
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De Stichting Monumentenwacht
Limburg lij

zoekt opkorte termijn voor haar inspectie-werkzaamheden in de
provincieLimburg een

tweede lij
monumentenwachter (m/v)

Zij die ervaring hebben met de restauratie of het onderhoud van
monumentale gebouwen en met succes een of meer bouwkundige
opleidingen (bij voorkeur gericht op uitvoerend werk) hebben
gevolgd, worden uitgenodigd naar genoemdefunktie te
solliciteren.
De stichting MonumentenwachtLimburg is een door de overheid
erkendeen gesubsidieerde instelling welke —op verzoek van de
eigenaren - monumentale bouwwerken inspecteert en verslag

" uitbrengtover de toestand waarin het desbetreffende object
verkeert alsmede adviezen verstrekt m.b.t. het verhelpen van
geconstateerde gebreken. De inspecties worden verricht door een
uit 2 personen bestaande ploeg, welke gestationeerd is te Thorn.
Werken op grote hoogte mag geen bezwaar zijn.
De monumentenwachters zijn ambtenaren in de zin van de
Algemene Burgerlijke Pensioenwet en zijn tegen ziektekosten
verzekerd via het Instituut Ziektekosten Ambtenaren Limburg
(1.Z.A.L.).
Salariëring geschiedtvolgens de landelijkvastgestelde schalen
(min. ’ 2.228-, max. ’ 3.509-)-
Aanstelling boven het minimum-salaris is in beginsel mogelijk.
Kandidaten voor genoemdefunktie, welke in het bezit dienen te
zijnvan het rijbewijs BE en niet ouder zijn dan 25 jaar, worden
uitgenodigd zich binnen 14 dagen na het verschijnen van deze
oproep schriftelijk te wenden tot het secretariaatvan de stichting,
Oranjeplein 39a, 6224 KH Maastricht, onderoverlegging van een
recente pasfoto, kopieëen van de behaalde diploma's als mede
een overzicht van de bedrijven waarbij zij tot op heden werkzaam
zijn (geweest).

I è.
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BOEKENPAGINA

DOOR PETER SLAVENBURG

Al meer dantwintig jaarschrijft
Tanith Lee over trollen, gnomen,
prinsen, zwaardvechters en een-
voudige herderinnetjes. De land-
schappen zijn woest, dekastelen
groot en spookachtig, de grotten
diep en vol duister gevaar. Bomen
komen tot leven, dieren krijgen
menselijke eigenschappen en de
weersomstandigheden zijn door-
gaans nogal akelig. Tanith Lee
schrijft geen sprookjes, maar 'fan-
tasy', een wonderlijke zijtakvan de
science fiction die in West-Europa
en deVerenigde Staten delaatste
Jarenrazend populair werd. Hoe-
veel boeken er van haar hand over
detoonbank zijn gegaan weet deBritse schrijfster niet: „Ik kan niet
rekenen. Ik weet alleen dat het me
in staat stelt door te gaan met
schrijvenen prettig te leven."
Tanith Lee heeft zelfwel iets weg
van een heks. Gedrongengestalte,
rood haar, wit gezicht met zwart
aangezette ogen en om haar schou-
derseen zwarte sjaal met spinne-
webben en doodshoofden.Dag
mevrouw, hoe is uwrelatie tot be-
zemstelen en kan ik ditkopje thee
wel veilig opdrinken?

De schrijfster erkent met de op-
rechtheid dieookveel van haar
roman-helden siert: „Ja, ja,ik weet
het. Er zijn wel meer mensen die
vinden dat ik op een heks lijk. Ikkan het ook niet helpen, ik doe het
er niet om. Kijk, die sjaal vind ik
gewoon mooi en van hekserij weet
'k verder niets. Als dat wel zo was,zou ik jou,na zon opmerking,
uiteraard onmiddellijkin een pad
veranderen."
Via uitgeverij Meulenhoff ginger
alleen al in Nederland een kwart
miljoen boeken van Tanith Lee
over de toonbank. Eind vorig jaar
verscheen 'Het bloed van rozen' en
enkele weken geleden verschenen
een speciale jubileumuitgavevan
deStormgebieder-trilogieen de ze-
vende drukvan Het geboortegraf.
De boekenvan TanithLee spelen
zich afin een niet-bepaalde tijd,
hoewel er veel vroeg-middeleeuw-
se elementen in zitten. Zelfnoemt
de schrijfster het 'een paralelle we-

" Tanith Lee

moois en echt, dan voel ik me heel
prettig. Zo leef ik met mijn eigen
tekst mee. Ik ben danwel de
schrijfster, maar ik ben ook de eer-
ste lezer."

„Alles wat ik noteer zie ik eerst in
beelden. Ik ben getuigevan die ge-
beurtenissenen maak er verslag
van. Ik maakzelfde reizen die be-
schrijf; in mijn fantasie, maar voor
mijn ervaring ook in werkelijk-
heid. Als het in mijn verhalen
sneeuwt, heb ik hetkoud."

„ledereen zegt dat schrijven een
eenzaam beroep is, maar dat vind
ik helemaal niet. Ik heb al dieka-
rakters in mijn hoofd, dienet zo
werkelijkzijn als mensen op straat.
Ze schreeuwenen proberen voor
te dringen. Ze roepen: 'Ik, ik, ik
eerst!' Ik heb eenrelatie met die
karakters en sommige mensen...,
eh, dieben ik nu en daneven zelf."

„De beelden die ik noteer overval-
len me soms, onder de afwas of
terwijl ik boodschappen doe. Ik
werk in een specialekamer; roze,
blauw en geel geschilderd. "

„Ikkom altijd langzaam op gang.
De eerste alinea's moet ik achteraf
soms herschrijven, omdat het me
nietaltijd luktom me snel te ver-
plaatsen in de tijd en de wereld die
ik beschrijf. Na wat tijd gaat het
steeds snelleren makkelijker; er
komt een stroom op gang diezich
zelfin stand houdt. Ik hoefhet al-
leenmaar op te schrijven. Totwel
twintig pagina'sper dag, soms een
heleboeldagen achtereen.Dan ver-
vuilthet huisen wordter weinig
gegeten."

„Dat ik niet gekword van diebeel-
denkomt doordat ik alles op-
schrijf. Dat haalt de druk van de
ketel, de spanninguit mijn hoofd.
Ik ben zelfs tamelijk normaal. Ik
hou me niet bezig met occulte za-
ken, magie of religie. Okay, ik heb
een verzameling doodshoofden:
van mensen en een paar dieren,
onder andere van een schaap en
een antilope. Ik vind ze mooi en
associeer ze niet met de dood. Ik
vind het heel prettig om ze aan te
raken en te strelen.Maar magie of
hekserij? Daar doe ik niet aan."

reld'. Er is altijd sprakevan een
heftige, langdurige strijd tussen
personen of groepen, er zijn helden
en heldinnen, de grillige natuur
speelt vaak een doorslaggevende
rol en brengt zowel goede als de-
monische krachten voort.

Het taalgebruikvan Tanith Lee is
heel specifiek: breed, barok, ly-
risch en buitengewoon visueel.
Lees maar even mee:
'Kom bij mij,' zei Anjelen. De ha-
ren op Lidvis' rug gingen ervan
staan. Het was een stem alsvan
een kathedraal. Een stem dieuit de
hemel was komen vallen en nu bo-
ven hem zweefde. Het meisje liep
langzaam op depriester toe, op
haar ijzeren benen, haar bovenlijf
vanafhet middel slap als uitgelo-
pen was. Lidvis zag het priestersil-
houet als eenzwaard zonder gevest
in de deuropening staan, tegen een
lichtende afwezigheid van scheme-
ring. Er was daar niets meer, al-
leen leegte en vormeloosheid. (Uit:
Het bloed van rozen).

„Ik zie me zelfhelemaal nietals
een fantasy-schrijfster. Pas toen ik
na langzeuren een uitgevervoor
Geboortegraf vond, ontdekte ik tot
mijnverbazing dat fantasy een
compleet genre is. Ik hader nog
nooit van gehoord.En behalve Tol-
kien had ik nog nooit een fantasy-
boek gelezen."

„Mijn moeder had eenrijke ver-
beelding. Zij vertelde me prachtige
verhalen en ik moet wel aannemen
dat daar mijn interessevoor het
fantastische verhaal vandaan
komt. Nogmaals; ik ken het be-
staan van dergelijke boeken. Ik las
alleen gewoneromans en een beet-
jescience fiction: Asimov, Arthur
C. Clarke, Van Vogt."

„Ik hield - en houd nog steeds -
van science fiction waarin de aarde
en aardbewoners nog eenrol spe-
len. Verhalen dieuitsluitend over
inter-galactisch gereis gaan, inte-
resseren me niet zo."

„Tijdens het schrijven denk ik
nooit aan lezers. Ik schrijfvoor
mijn eigen genoegen, mijn eigen
opwinding. Ik noteer een vreselij-
ke gebeurtenisen denk dan: 'God,
wat afschuwelijk. Of ik schrijf iets

FRAAIE SCHAARBEWEGING OSCAR VAN DEN BOOGAARD
DOOR EMILE HOLLMAN

de morgen na zijn eerste huwelijk-
snacht met zijn vijftienjarige twee-
devrouw te verzuimen denvolke
het gebruikte, met bloed bevlekte
onderlakente tonen, zoals de tradi-
tie datwilde. Zijn dochter Johanna
kreeg de bijnaamLa Beltraneja,
naar Don Beltran, een vriend van
dekoning, die de werkelijkever-
wekker van het koningskind zou
zijn geweest. Nooit is echter bewe-
zen dat dekoningin werkelijk een
verhouding met Don Beltran heeft
gehad. Toch was het de mythe van
Johanna's onwettigheid, die Isa-
bella op de troon bracht en juistzij
zou het koninkrijk Castiliëvan feo-
dale naar moderne tijdenvoeren.

Op 19 oktober 1469 werd Isabella's
huwelijk metFerdinand van Ara-
gon te Valladolidvoltrokken. De
verenigingvan Castilië en Aragon
lag daarmee in het verschiet. Op 11
december 1474 volgde Isabella
haar halfbroer Hendrik op. Toen
Ferdinand in 1479 deregering van
Aragon aanvaardde was devereni-
gingvan beide koninkrijken een
feit. In 1492werd het laatste Moor-
serijk op Spaanse bodem, Grana-
da, veroverd, waarmee de zoge-
naamdeReconquista een feit was.
Vanaf dietijd ontwikkelde Spanje
zich snel tot de grootste mogend-
heidvan Europa. Het echtpaar ver-
sterkte zijn positie door de huwe-
lijkenvan zijn kinderen, terwijl de
binnenlandsepolitiek gericht was
op versterking van dekoninklijke
macht. De hoge Castiliaanse adel
werd onderworpen, eerst door ge-
weld, later door deverkiezing van
Ferdinand tot grootmeester van de
groteridderorden. Als politieleger
organiseerde het koningspaar de
Heilige Hermandad, terwijl de
Spaanse Inquisitie eveneens een
machtig instrument werd in han-
denvan het Spaanse absolutisme.
Door hun laakbare optreden tegen
de jodenen de Moren luiddenzij
echter reeds het beginvan de eco-
nomische neergang in Spanje in.

In haar persoonlijk bestaan werd
Isabella de laatste jarenvan haar
leven zwaar getroffen. Haar kinde-
ren stierven, op één na, Johanna
deWaanzinnige, gehuwdmet Phi-
lips deSchone en moedervan de
latere keizerKarel V.
Op 26 november 1504 blies Isabella
deKatholieke in Medina delCam-
po de laatsteadem uit. Ze stierfzo
vredig, zo vol overgave, dat een en-
keling haar heilig wildeverklaren,
maar dat zou wat te veel eer zrjn
geweest.
Isabella van Castilië en Aragon van
Philippe Erlanger is een boek, dat
vol staat met feiten en feitjes. Het
wordt jedaarbij wel eens te veel.
Het lijkt alsofde schrijver moeite
heeft hoofdzaken en bijzaken van
elkaar te scheiden, iets waar wel
meer historische schrijvers mee
zijn behept. Verder ontbreekt de
mijns inziens absoluut noodzake-
lijkebronvermelding, die best in
een reeks voetnoten had mogen
worden opgenomen.

Isabella van Castilië en Aragon -
Philippe Erlanger; Uitg. Hade-
wijch Antwerpen-Baarn, f 32,50.

Nogal wat schrijvers en uitgeve-
rijen proberen een graantje mee te
pikken van het Columbusjaar 1992,
waarin de ontdekkingvan Ameri-
ka, vijfeeuwen geleden, wordt her-
dacht. Er verschijnen v_ij veel
boeken op demarkt, die het einde
van de vijftiende en het begin van
dezestiende eeuw tot onderwerp
hebben en waarin de gebeurtenis-
sen van 1492 een centralerol spe-
len.
Sindsenige maanden ligt 'Isabella
van Castilië en Aragon' van de
Franse historicus Philippe Erlan-
ger in de boekwinkel. Isabella
(1451-1504) was debelangrijkste
koningin, die Spanje ooit heeft ge-
had. Sommigen zouden misschien
zeggen 'de grootste koningin',
maar onder haar bewind haddener
ook gebeurtenissen plaats, die aan
die grandeurveel afbreuk deden.
Vandaar dat ik devoorkeur geef
aan detitel 'belangrijkste konin-
gin.

In ieder geval, tijdens haar regeer-
periode hadden in Spanje interes-
sante ontwikkelingen plaats, die
van gigantische betekenis zijn ge-
weest voor dewereldgeschiedenis.
Isabellawas er samen met haar
manFerdinand vanAragon verant-
woordelijkvoor dat deMoren en
de joden uit Spanje werden ge-
jaagd, wat de cultuur en de handel
op termijn nogal negatiefbeïn-
vloedde. Aan de anderekant kreeg
Columbus dankzij deze koningin
uiteindelijkde mogelijkheidom in
1492 Amerika te ontdekken. Isa-
bella bleek na lang aarzelen bereid
dieexpeditie te financieren. On-
duidelijkblijft wat op haar de
grootste indruk maakte: debelofte
van Columbus van gigantische
rijkdommen of de mogelijkheid
om grote aantallen heidenen te
kerstenen. Te vrezen valt dat haar
hebzucht hetwon van haar
geloofsijver, dieniettemin groot
was. Haar wrede en ambitieuze na-
tuur verborg Isabella deKatholie-
ke (een erenaam dieze van depaus
kreeg) onder een waas van diepe
vroomheid. Haar grenzeloze ambi-
tie werd bekroond door de Spaan-
se eenheid, diezij samen met haar
man bewerkstelligde.

Of Isabella inderdaad recht had op
de troon blijft een vraag. Toen zij
een dag na de dood van haar half-
broer, Hendrik IV, onder trompet-
geschal in hennelijn gehuldvoor
het Alcazar verscheen, zag dever-
bijsterde menigte hoe zij eigenhan-
dig de kroon op haar hoofd plaats-
te.
Eigenlijk was de dochtervan Hen-
drik de meest aangewezen opvolg-
ster, maar er bestond twijfel of hij
wel devader was van dit meisje,
Johanna.Er werd gefluisterd dat
Hendrik homofiel was, of op zijn
minst impotent, zodat zijn omge-
ving het niet waarschijnlijk achtte,
dat hij devader van Johanna was.
Bewijzen voor die twee stellingen
zijn overigens niet gevonden.
Waarschijnlijk beging Hendrik ge-
woon een grovevergissing door op" Peter Ustinov

USTINOV GODDELIJK GOED MET 'DE OUDE MAN EN MENEER SMITH'
DOOR HANS TOONEN

daar aan toe. Eduard en Edurne
zien samen defilm 'Falling in Lo-
ve' waarin Frank en Molly elkaar
tegenkomen in een boekhandel.
Later ontmoetenRichard en Edur-
ne elkaar ook in een boekhandel.
Richard vecht voor het alter-ego-
schapvan de westernheidThorpe,
diezekerheid opgeeft voor avon-
tuur en huichelarij inwisselt voor
oprechtheid. Edurne hoopt dat de
gelijkenismet deWitte Lelie van
Asturië niet geheelopgaat. Maar
het siert de schrijver dat hij zijn
personages uitspraken laat doen
over thema's als droomen werke-
lijkheid, eenzaamheid, waarheid
en geluk zonder te vervallen in
groteske agendawijsheden.

'Wij kunnen alleen maar vooruit
komen en groeien als wij de juiste
weerstand opzoeken', zegt Eduard
bijvoorbeeld. Waar de lezer al een
notie heeft van wat erkomen gaat,
strijden depersonages nog met
hun eigen idenditeit. Een fraaie
schaarbeweging.
Fremdkörper - Oscar van den
Boogaard; Uitg. Atheneum-Polak
& Van Gennep,f32,50.

immers een Fremdkörper. Eduard
constateert dat hetalleenzijn nooit
zo prettig was als met Edurne.En
daarmee wordt het vervolg van het
boek enigszinsvoorspelbaar. Wan-
neer Eduard voor enkele dagen
naar Berlijn vertrekt, overleeft zijn
nieuwverworven geluk dereis niet
eens. Op het perron ontmoet Edur-
ne de jongeadvocaatRichard. Ze
worden verliefd op elkaar. Als
Eduard terugkeert wil hij met hele-
maal vervloeien met Richard. 'Al-
les wordt één. Duitsland, Europa.
Misschien wordt Eduard zelf ook
één met alles wat hij in zichzelf wil
verenigen: Edurne en Richard.' Ri-
chard wil alleen getuige zijnvan de
liefde van zijn nieuwevrienden.
'Observeren om er opnieuw in te
geloven.'De ménage a trois is van-
zelfsprekend tot mislukken ge-
doemd.

'Fremdkörper' leest lekkerweg.
Ondanks het gebrek aan verras-
singseffecten. Het verhaal is daar-
doorwat doorzichtig maar daar-
mee is lang niet alles gezegd. Het is
juistdeernst van de schrijver die
dit boek bijzonder maakt. De mee-
kabbelende symboliek is nog tot

In Oscar van denBoogaardsbroeierige debuutroman 'Dentz'konden Arthur, Barbara en moe-
derDentz niet los van elkaarbe-
staan. De schrijver veroordeeldede gezinsleden tot elkaar hoezeerhy ze ook liet hunkerennaar de
oreuk met het lot dat hen bijeen
J^acht. In zijn nieuweroman
*remdkörper' doen de driehoofd-
Personages een poging debandenmet het verleden te breken. Advo-
caatRichard ontvluchtAmster-
dam en de herinneringen aan eenverbroken relatie. Edurne on-
tucht Barcelona en haar familievan wie alle mannen zijn weggelo-pen. De docentEduard bouwde in~.erlijn niets op behalve kortston-
a'ge relaties met knapen diefenik-sen voor de doodwerden.
'n Brussel maken ze alledrieeenmeuwe start. Van denBoogaard
U964) is er eens goed voor gaan zit-
ten. VoorEduard en Edurne heeft
hij eenrelatie in petto. Maar uiter-
aard kan Eduard zijn geaardheid
metverloochenen. Dan wordt hij

SMACHTEN NAAR EEN RUSSISCHE DICHTER

voor een glimlach. Als het om hu-
mor gaat, is Ustinov de ongekroon-
dekampioen op devierkante cen-
timeter.

Neem bij voorbeeld het bezoek dat
de Oude Man en Meneer Smith
brengen aan dominee Henchmann
(lijkt helemaal op tv-dominee Jim-
my Swaggart inLouisiana) en zijn
Glas-in-Lood-Kerk van deVele
Kleuren in Arkansas. Henchmann
isvan bil gegaan met Linda Car-
pucci, een van desopraantjes uit
zijn kerkkoor. Voor het tv-oog van
dewereld geeft de televisiepredi-
kant de schuld van zijn buitenech-
telijkewipaan Satan. Wat de
dominee niet weet is, dat Meneer
Smith (de Duivel) samen metde
Oude Man (Onzelieveheer)twee-
duizend kilometer verderop in een
hotelkamer toevallignaar derecht-
streekse uitzending kijken. De
Duivel is hels, omdat zijn naam ge-
noemd wordt in een affaire waar
hij nooit de hand in heeft gehad.
En sleurt God mee naar de schijn-
heiligepredikant.

In een oogwenkzit het tweetal te-
middenvan Henchmann's volge-
lingen. God is uiteraard minder
doortrapt dan deDuivel. De Oude
Man blijkt zelfs gevoeligvoor
Henchman's gevleem dat hij 'God
onmiddellijk zou herkennen als
Hij zou besluiten zich hierkenbaar
te maken.' Ontroerd beklimtde
Oude Man het podium en bekent
dat Hij nu inderdaad op aarde op
werkbezoek is.
Helemaal mis, verzucht Ustinov.
God had meer applaus geoogst als

Bovendien maaktAmerika in de
wereld sinds mensenheugenis de
dienst uit. Dat is God noch Satan
ontgaan.

'De Oude Man en Meneer Smith'
een goddelijk goed geschrevenro-
man. Met Ustinov op zijn beste
best als auteur. Het thema God &
Satan is weliswaar middeleeuws.
Maar Sir Peter laat de glazen bol,
waaruit hij deavonturen van dit
tintelende tweetal tovert, nergens
uit handen vallen. Elke bladzijde
van deze kostelijke pil staat garant

Waarom Peter Ustinov, 70 enra-
sacteur/verteller/schrrjver, God en
de Duivel eerst in Amerika op aar-
de laat terugkeren en nietmeteen
voor de ingang van het Vaticaan
poot?
Omdat God volstrekt niet gekleed
is op het Vaticaan. God wijst dan
verontschuldigend naar zijn ten-
nisschoenen, waar eigenlijkpause-
lijk zachte slippers zouden moeten
passen.

Hij gezegd had dat hij 95 jaar oud
is en afkomstig uit Boulder City.
Want God was de laatste concur-
rentie waaraan dezweterige domi-
nee behoefte had. Ook de woede
van de Duivel alias Mister Smith
valt op harde bodem. Smith zet
danmet één handbeweging de
tempel in vlammen, die echter
door de aangeslagenGod meteen
worden geblust.
Zodra deFBI toesnelt, verdwijnt
het duo voor de ogenvan de (on)
gelovigen.
Ustinovs puntige parabel staat
strak van dit soort misverstanden
tussen demoderne, sterfeüjke
mens en het onsterfelijke paar
apart.
Nog een voorbeeld tot slot. Als
God en de Duivel directna aan-
komst een hotel nemen, is Satan
platzak en heeft OnzeLieve Heer
alleen wat oude Griekse munten
op zak. Als de Oude Man, ervaren
dankzij bij voorbeeld de wonder-
baarlijke broodvermenigvuldiging,
even wonderüjk een dik pak dol-
larbiljettente voorschyn tovert,
staat het hotelpersoneelperplex.
Wanneer God even later door de
FBI gearresteerd wordt wegens
dollarvervalsing, is zijn toorn ech-
ter groot. Hij heeft diedollars toch
zelfgeschapen...

Een zalig boek, datongetwijfeld
verfilmd zal worden. Met Ustinovin derol vanGod. Een hemels
vooruitzicht.

De Oude Man en Meneer Smith -Peter Ustinov; Uitg.BZZToH

’ 34,50.

DOORANGELIPOULSSEN vriendenkring, vindtze haar leven
toch mislukt. Voor haar geldt eer-
der 'een vrouw zonder man is als
een vis zonder water.Dat is op
zich geen slecht uitgangspunt. Het
blijft alleen jammer, dat dit thema
zo oppervlakkig behandeld wordt.

Maar eerlijk is eerlijk, het leest als
een trein. Dunkel heeft humor en
strooit daar kwistig mee. Boven-
dien zijn haar personages gedeelte-
lijk ook herkenbaarvoor de doel-
groep. Literatuur is het nauwelijks
te noemen. Meer een vakantie-
boek. Met als voorwaarde datje
hersens al zo zon-doorstoofd zijn,
dat iedere gedachteaan gegronde
femistische verontwaardiging al
bij voorbaat tevermoeiend is.

zijn er nogwel. In massa's zelfs.
hopen zich vooral op in grote

steden. Maar detypische strenge
«not en zuurpruimerige mond is
jngeruild.Tegenwoordigzijn ze te
nerkennen aan weelderige kapsels,
Setrainde lijven en een iets te zelf-
verzekerde tred. Maar wat vooraloPvalt is de smachtendeblik. Deouwe vrijster nieuwe stijl isronde dertig, intelligent, mooi en ver-schrikkelijk kritisch. Zij legt takjes
Peterselie naast het gourmet-hapjeyan haarkat en kleedt zich vooriedere gelegenheid in smaakvolle
£esignkleren. Voor financiële ze-erheid ofkapotte stekkers heeft

zij al lang geen vent meer nodig.
Nee, de hedendaagse man moet
brede schouders hebben, intelli-
gent en gevoeligzijn en je moet er
mee aan kunnen komen bij je
vrienden. Kortom, een Russische
dichter.

Ach, was het leven maar zo simpel
als ElisabethDunkel in haar boek
'De vis zonder fiets' beschrijft. De
rijke, zelfstandige Kate diegrote
successen boekt in dereclamewe-
reld van New Vork, kwijnt des
avonds tussen haar zorgvuldig ge-
componeerde interieur helemaal
weg. Al twee jaarheeft zij geen
seks meer gehad. Gek wordt ze er-
van. Daarom biedt een jonge,
knappe Italiaanse psychiater uit-

komst. Voor, tijdens en na zijn ses-
siesverzuipt ze bijna in haar fanta-
sieën over hem. Totdatze Boris
ontmoet. Een heuseRussische
dichter en zöööö interessant, aan-
biddelijken prachtig in het vel.

Boris heeft geen gelden is maar
twee weken in New Vork. Zijn op-
lossing; hengel jeeen rijke vrouw!
Dus maakt hij veel werk van én
haast met het versieren vanKate.
Zo heeft hij zelfin ieder geval een
leuk uitstapjevan zijn harde dich-
tersbestaan.Kate blijft zich na zijn
afscheid nog twee jaarin allerlei
bochten wringen, om hem ten min-
ste nog als minnaar tekunnen aan-
houden. Ze droomt in termen van
echte liefde. Boris woont echter in

Parijs en is in ieder geval nietvan
planKate zijn leven te laten versto-
ren. En jahoor, dieproblematiek
kan weer helemaaluitgekouwd
worden bij dieknappe psychiater.

Dunkel gooit een deeltje '91/.
weeks', een deeltje 'Zout op mijn
huid'en watamateur-psychologie
uit de Cosmopolitan door elkaar.
Met als gevolgdat het boek zeer
weinig diepgangvertoont en op
het lachwekkende af stereotype-
rend is. De titel is zeer misleidend.Hij is afgeleid van het feministi-
sche spreekwoord 'een vrouw zon-der man is als een vis zonder fiets.Maar alles watKate wil is een vent.Zelfs methaar leuke appartement,
geslaagdecarrière en uitgebreide
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ISABELLA, DE BELANGRIJKSTE SPAANSEKONINGIN
DOOR PETER STIEKEMA

Tanith Lee, meesteres van de 'fantasy'

'ALS HET IN MIJN VERHALEN SNEEUWT, HEB IK HETKOUD'
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U bent een
commerciële duizendpoot!
dan bent u degene die wij zoeken...
Het Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau (VIB) is onderdeel van het ministerievan Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij.
Zij is in hetkader van de EG-marktordening belast met de uitvoering van interventiemaatregelen in de
agrarische sector. Dit betreft de uitvoering van regelingen inzake de aan- en verkoop, het beheer en de
opslag van interventievoorraden en het uitvoeren van diverse steunregelingen.
Daarnaast verzorgt het VIB de aankoopvan voedselhulp en agrarische grondstoffenvoor ontwikke-
lingslanden in hetkader van de ontwikkelingssamenwerking.

Voor het Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau zoeken wij een

Taak
Deze zal in de eerste plaats betrekking hebben op een zelfstandige administratieve verwerking en
begeleidingvan voedselhulp-/ontwikkelingshulpprojecten voor zowel nationale als EG regelingen.
U stelt offerte-aanvragen op, beoordeelt deze, adviseert m.b.t. de gunning, onderhoudt contacten en
voert overleg met opdrachtgevers, ontvangers, leveranciers van goederen en diensten in binnen- en
buitenland. U stelt contracten op, ziet toe op de nalevingvan de overeengekomen voorwaarden,
controleert facturen, verschepingsdocumenten en gesteldewaarborgen. Eventueel kunt u ook nog
met bijzondere opdrachten worden belast. Om kort te gaan: een boeiende en uitdagendefunctie,

waarbij u de spil bent waar alles om draait. Naast bovenstaande taken kunt u ook ingezet worden voor
werkzaamheden m.b.t. de interventieregelingen.

Vereist
Voor deze veelzijdige functie vragen wij een HBO-niveau, bijvoorbeeld HEAO-BE/CE.
Uw kennis van moderne talen is zowel in woord als geschrift goed te noemen.
Tenslotte heeft u ervaring op het gebied van administratie, inkoop en/of logistiek.

Standplaats
Hoensbroek (gemeente Heerlen).

Wij bieden
Het maximum salarisvoor deze functie bedraagt ’ 3.863,- bruto per maand; een doorgroeimogelijk-
heid naar ’ 4.402,- behoort eventueel tot de mogelijkheden.

Een psychologisch en medisch onderzoekkan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Telefonische inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de heer LA.M. Storms, plv. hoofd van de
afdeling Akkerbouw & Voedselhulp, onder nummer 045-238288 of bij de heer H.C.A.M. Grutters,
plv. directeur/wnd. hoofd van de afdelingAkkerbouw & Voedselhulp, onder nummer045-238252.

—»- Schriftelijke sollicitaties, onder vermelding van het vacaturenumer

,'éWli 21.10.10.05.01 in linkerbovenhoek van briefen envelope, binnen 14 dagen
JHI zenden aan het Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau, Stafafdeling

_f|l Personeelszaken en Opleidingen, Postbus 960, 6430 AZ Hoensbroek.

HÉlflflll
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

■ ■

f"l Stichting Ziekenzorg
Westelijke Mijnstreek

V '^—mJ Deze stichtingmet ruim 3200 medewerkers, beheert de volgende instellingen:

" Maaslandziekenhuis, op de lokaties Sittard en Geleen (820 bedden)

-* " Verpleeghuis St. Jansgeleen (209 bedden en 9 dagbehandelingsplaatsen)
" Verpleeghuis St. Odilia, Geleen (148 bedden en 12 dagbehandelingsplaatsen)
" Verpleeghuis Invia, Sittard (118 bedden en 15 dagbehandelingsplaatsen)
" Verpleeghuis St. Agnetenberg, Sittard (75 bedden en 15 dagbehandelingsplaatsen)

j Binnen de Stichting fungeert de dienst Bouw en Techniek als
centrale dienst interlokaal. Teneinde bij te dragen aan een zo goed
mogelijke zorg voor patiënt en bewoner in een motiverend werkklimaat

( * voor medewerkers, is binnen de dienst een veranderingsproces gestart.
Klantgerichtheid en kwaliteitsmanagement vormen daarbij
sleutelbegrippen.

De dienst wordt gevormd door de sektoren Technisch Onderhoud,
Medische Technologie en Bouwzaken. De hoofden van deze sektoren
participeren, onder leiding van het hoofd Bouw en Techniek in een
managementteam. Zij dragen van hieruit medeverantwoordelijkheid voor
de beleidsontwikkeling en -bepaling van de gehele dienst. De dienst is
momenteel op zoek naar een enthousiaste manager voor de nieuwe
funktie van

hoofd
technisch onderhoud
vakaturenr.: MJ 36

funktie-informatie: De sektor Technisch Onderhoud heeft als primaire verantwoordelijkheid
het 24 uur per dag operationeel houden van de vitale technische
voorzieningen van de Stichting. De uitvoerende werkzaamheden worden
verricht door de interlokale afdelingen Energie en Installaties &
Apparatuur en door de lokale afdelingen Technische Service. T.b.v. de
sturing van aktiviteiten beschikt de sektor over een bedrijfsbureau.
Het sektorhoofd is specifiek verantwoordelijk voor de vertaling van
beleidsdoelstellingen van de dienst naar de sektor en vervult de hieruit
voortvloeiende managementstaken. Meer concreet betreft dit:
" de organisatie van de bedrijfsvoering;
" het formuleren van onderhoudsbeleid;
" de coördinatie van onderhoudsprojekten;
" het adviseren m.b.t. en beheren van onderhoudsbudgetten;
" het uitvoering geven aan het personeelsmanagement.

funktie-eisen: " een opleiding op minimaal HTS-niveau, bij voorkeur aangevuld met een
voortgezette management-opleiding;

" ruime managementervaring en een stimulerende stijl van leidinggeven;
" ondernemende instelling.

arbeidsvoorwaarden: " Salariëring vindt plaats overeenkomstig FWG salarisgroep 65, welke een
maximum kent van f 7024,- bruto per maand.
De CAO-Ziekenhuiswezen is van toepassing.

inlichtingen: Nadere inlichtingen kunt u vanaf 6 mei aanstaande inwinnen bij de heer
Wishaupt, hoofd Bouw en Techniek, telefoonnr. 046-597615.

Alle funkties staan in principe open voor zowel mannen als vrouwen.

Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen richten aan:
Dienst Personeel en Organisatie
Stichting Ziekenzorg Westelijke Mijnstreek
Postbus 5500, 6130 MB Sittard

In de linker-bovenhoek van brief en enveloppe het vakaturenummer vermelden._ J

Albert Schweitzer
-^\ Scholengemeenschap

g \ Eloystraat IA
f \ 6166 KM GELEEN
*> * TEL. 046-749377

De Albert Schweitzer Scholengemeenschap is een
school van de Vereniging voor Middelbaar Onderwijs
Limburg, heeft afdelingen voor atheneum, havo en
mavo en telt ca. 1000 leerlingen en ca. 80
personeelsleden. #

Het Plaatselijk Bestruur van de scholengemeenschap
roept sollicitantenop voor de functie van

hoofd
der administratie m/v
per 1-10-1992
in 40-urige weektaak

Functie-informatie:
- leiding geven bij de dagelijkse gang van zaken op de

schooladministratie;
- zorg dragen voor de gehele leerlingenadministratie;
- zorg dragen voor de verwerking van financiële

gegevens;- assistentie bij overige taken.
Functie-eisen:
- meao (BA) met kennis van en belangstellingvoor

automatisering;- goede leidinggevende en contactuele eigenschappen;- een behoorlijke mate van stress-bestendigheid;
- leeftijd ca. 30 jaar of ouder;
- ervaring in soortgelijkefunctie strekt tot

aanbeveling.
Geboden wordt:
afwisselende werkzaamheden; salaris afhankelijk van
leeftijd en ervaring met maximumschaal 6 BBRA
(’2.324,--/3.509,-).
Belangstellenden worden uitgenodigd hun schriftelijke
sollicitatie binnen 14 dagen na verschijnen van deze
advertentie te richten aan Plaatselijk Bestuur van de
Albert Schweitzer Sgs., p/a Eloystraat la, 6166KM
Geleen.
Nadere inlichtingenkunnen worden verkregen bij de
rector van de scholengemeenschap, drs. P. Hovens,
tel. 046-749377. D3_v

|Hij7zij zocht X
Baliemedewerker m/v
U wilt gedurende de zomermaanden,van juli t/m augustus,
werken bij een bank en heeft in deze branche eerder
werkervaring opgedaan, met name met binnen- en
buitenlands betalingsverkeer. Het betreft een zelfstandige
functie.
Informatie bij Lilian Fijten, tel. 046-52 96 36,
Sittard, Rosmolenstraat 15.

Ploegleider m/v
Voor een bedrijf in de omgeving van Sittard. U bent bij
voorkeur in bezit van een MAS-diploma (Levensmiddelen) en
heeft ervaring in het leidinggeven aan een groep van 5-15
personen. Het betreft hier werkzaamheden per direct, in
2-ploegendienst en voor lange tijd.
Informatie bij Desiree Aarts, tel. 046-52 96 66,
Sittard, Rosmolenstraat 15.

Schoonmakers m/v
Voor diverse projecten in Sittard en omgeving. Het betreft
hoofdzakelijk werkzaamheden in de avonduren tussen
17.30-20.00uur en m.n. van maandag t/m vrijdag.
Informatie bij Astrid Ticheler, tel. 046-52 97 77.
Sittard, Rosmolenstraat 15.

Verkoper m/v
Voor een meubelzaak in Heerlen. Ervaring in deze branche is
een pre. U bent 30-45 jaar en u wilt graag part-time werken.
Tevens beschikt u over goede contactuele eigenschappen.
Informatie bij Franci van Bladel, tel. 045-74 26 36,
Heerlen, Akerstraat 26.

De uitzend-CAO jP-%
In de CAO voor uitzendwerk zijn salaris, ______■*<3_'rf'
vakantie en sociale verzekeringen geregeld. BPÏ mi

ir randstad uitzendbureau

n 1 Bouwvereniging Heerlen
l^ Postbus 2986 — 6401 DL Heerlen

r~| [ Jacob van Maerlantstraat 35
I T Postbus 2986, 6401 DL Heerlen1 ! Telefoon 045-421144

De Bouwvereniging Heerlen beheert in de
gemeenten Heerlen en Brunssum 4.025
verhuu reen heden.
Binnen de technische sektorvan de organisatie is
een vakature voor een

Onderhoudsopzichter m/v
Deze funktionaris zal onder leiding van het hoofd
van de technische dienst in staat moeten zijn om,
na een inwerkperiode,zelfstandig de tot het
toegewezen rayon behorende werkzaamheden te
verrichten.

Funktie-informatie:- bereidt voor, regelt en houdt toezicht op alle
voorkomende onderhoudswerkzaamheden;- inspekteert woningen bij mutaties;- verricht beleidsvoorbereidendewerkzaamheden
met betrekking tot het onderhoud;- heeft kennis van/ervaring met begrotings- en
kalkulatiemethoden;- stelt begrotingen en planningen op;- heeft kennis en inzicht in automatisering;- onderhoudtkontakten met bewoners.

Funktie-eisen:- opleiding MTS bouwkunde of gelijkwaardig;- ervaring op het terrein van de volkshuisvesting;- goedesociale en redaktionele vaardigheden;
- leeftijd ca. 30 jaar.

De salariëring en overige arbeidsvoorwaarden
worden vastgesteld konform de CAO voor personeel
in dienstvan woningcorporaties.

Een medisch onderzoek zal en een psychologisch
onderzoek kan deel uitmaken van de procedure.
Vankandidaten wordt de bereidheid verwacht dat
zij in Heerlen of direkte omgeving wonen of gaan
wonen.

Indien u belangstelling heeft voor dezefunktie, dan
kunt u uwschriftelijke sollicitatie, voorzien van een
curriculum vitae en een recente pasfoto, binnen tien
dagenrichten aan de direkteurvan de
Bouwvereniging Heerlen, postbus 2986, 6401 DL
Heerlen. tam

■________________________________________________________________________■ —wmm—^—mm—mmmt
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ana\a. a
Groene Kruis Oostelijk Zuid-Limburg

Organisatie voor thuiszorg en preventie

Binnen de dienst Wijkzorg ontstaat op korte termijn een vakature voor een

wijkziekenverzorgende m/v
in een 50% dienstverband.

FUNKTIE-INFORMATIE: " participeren in samenwerkings- INLICHTINGEN:
De funktie van wijkziekenverzor- relaties; Voor inlichtingen over de \nhoi
gendericht zich op het verlenenvan " zich collegiaal opstellen. van deze funktie kunt U kontakt o
zorg aan (chronisch) zieken, gehan- nemen met mevrouw H. Reijerke
dicapten en bejaarden in de thuis- STANDPLAATS: Zij is telefonisch bereikbaar ond
situatie. De verschillende soorten Brunssum, team Egge. nummer 045-259090.
werkzaamheden zijn zowel curatief
als preventief van aard en betreffen BIJZONDERHEDEN: SOLLICITATIES:
voortsrevalidatie,reaktivering,GVO, Het gaat om curatieve zorg in de Uw belangstelling voor deze funk:
enz ochtenduren en weekenddiensten, kunt U kenbaar maken door ei

dievolgensrooster wordt uitgevoerd. brief te schrijven aan de dienst P'
FUNKTIE-EISEN: Aanstelling geschiedt vooralsnog soneelszaken van de Districtsvd
Voor deze funktie komen kandida- voorbepaalde tijd en wel tot uiterlijk niging Het Groene Kruis Oostel
ten in aanmerking die: 1 april 1993 Zuid-Limburg, Postbus 2690, 641

" in het bezit zijn van het diploma DD Heerlen.
MDGO-Vp of ziekenverzorgende SALARIS:
metapplicatiecursusofbereid zijn De te benoemen funktionaris wordt Uw brief, waarop Uin de link
deze te volgen; ingedeeld in salarisgroep B. Het sa- bovenhoek het nummer 01-01 vj

" ervaring hebben in de zorg voor laris bedraagt minimaal fl. 2.614,00 meldt, dient uiterlijk 18 mei a.s.
chronisch zieken en gehandicap- en maximaal fl. 3.395,00 bruto per ons bezit te zijn.
ten; maand bij een fulltime dienstver-

" gezien de opbouw van het team band. Inschaling is afhankelijk van
ongeveer 30 jaaroud zijn; leeftijd en ervaring.

e ■

_*

BAKKERIJ HETANKER
B ROOD&BAN KET

Ter versterking van ons produktieteam zoeken wij op korte termijn
enthousiaste

Bakkerij Hei Anker te Kerkrade bakt __S_KI-JvJ.Lf-P.f\l\f\ VjM\.iJ IVJL/ V
dagelijks een uitgebreid assortiment -__.'... " , ... -,n _n "brood en banket. Landelijk bekend Onze belangstelling gaat uit naar kandidaten tussen 20 en 40 jaar,

zijn onze Limburgse vlaaien en de met ervaring in de broodbakkerij.
voorgebakken Franse broodspeciali-
leiten onder de merknaam PATIPAIN. Hinktie-eisen:
De produkien gaan in hoofdzaak naar . u hebt minimaal een opleiding LTS, afdeling CT Brood en Banket
supermarkten, instellingen, bakkerijen, ofeen vergelijkbare praktijkervaring
speciaalzaken en horeca. _ u bern kwaütej^. en hygiënebewust
Vakmanschap en mot.vat.e van de _ R . teamverband maar ook ze_fstandig werken
medewerkers, hygiëne en de . .
modernste bakkerijtechmeken staan " u bent bereid in Ploegendienst te werken.
garant vooreen hoog en konstant „,.. . je£jen.kwaliteitsnivo en vormen samen met ■*
assortiment, versheid, service en - afwisselende, zelfstandige baan in een modem bedrijf
begeleiding de basis voorons succes. - goede arbeidsvoorwaarden.

Wanneer u interesse heeft, kunt u uw sollicitatie richten aan:
I/iMTTTFII r-T Bakkerij HetAnker, Tunnelweg92, Postbus3loo,646o HC Kerkrade, .
KWAI-^ f flDfiFF 1 tav- de heer B- Brink- BÜ hem kunt u ook terecht voor nadere
1 \"_n{£ JEr*\l_y informatie, telefoon 045-454040. ♦

\ -_ \, __
-*

sinds 17Januari Door de samenvoeging van twee succesvolle bedrijven is I
1992 vormen sturiift een vacature ontslaan op de service-afdeling. Wij zoeken o\
en Kone samen dit moment een
één bedrijf. Öaaimee

«<««■<"»*""«*■ SERVICE-MONTEUR v/m
leverancier van liften voor Heerlen e.o.
zijn intrede op de

Naast het leveren van liften speelt ook het onderhouden
Nederlandse markt.... ervan een sleutelrol, ln Nederland zijn er in totaal 16.0Ö-!Nieuw omdat het

gaat om een liften van KONl£ Starlift, die door 200 service-monteurs woj,
combinatie van "-**3*1 beheerd.
twee verschillende . ~ .KONE Starlift staat op alle punten voor kwaliteit. Dai vragfl
karakters die elkaar

wij dus ook van onze medewerkers. Klantvriendelijkheid e'
perfect aanvallen.

goede sociale contacten zijn belangrijke voorwaarden.
De praktische voor-

_-. ..,, Naast deze kwaliteiten vragen wij als vooropleiding LTS '&
sprong van Starlift °
en de technische eventueel aangevuld met VEV en/of KMBO.

voorsprong van , , , , . . .. , , ~, 1Werken bij KONE Starlift betekent werken bij een bedrijf I
beweging. Uw carrière zit bij ons altijd in de lift. U begini m^

Samen een
een hoogwaardige opleiding waarin we u vertrouwd make'

leverancier die niet
met de moderne technieken in het verticaal vervoer. HierfKalleen voor elke

toepassing de juiste gaat u een ei£en rayon beneren- Deze verantwoordelijkheid

lift heeft maar die wordt naar verhouding beloond. Daarnaast omvangt u cc* 1

ook het hele onkostenvergoeding, een diensiauto en een diensttelefoon.

bouwproces,
, . Als u mecni de kwaliteit ie kunnen leveren die onze klantefvan advies tot uit-. van ons gewend zijn, willen wij graag kennis met u makel

voering, als geen " J ' °
ander beheerst u kunl uw schriftelijke sollicitatie onder nummer Lllvf
Samen een richten aan: Ben van der Steenhoven, hoofd personeel?]
compleet concept in zaken KONE Starlift . Postbus 11. 2270 AA Voorburg. Vo*
verticaalvervoer: meer informatie over deze functie kunt u altijd even bellel
Kone Starlift. telefoon 070 - 371 81 91.

KONE Starlift .——_==pli::::

Zaterdag 2 mei 1992 "30Limburgs Dagblad



" Mr J.Wortmann
...de laatste
hamerslag...

Foto: FRITS
WIDDERSHOVEN

Mr J.C.E. Wortmann, rechter in de
Arrondissementsrechtbank Maastricht sinds 1971
en nadien vele jarenpresident van een der
meervoudige strafkamers, daalt vrijwillig een
paar treden af op de ladder van de
strafrechtspraak. Gebruikmakend van^^^^^^een regeling welke 'vijftig procent
VUT' mogelijk maakt, zal hij nog
slechts incidenteel achter de
rechterstafel plaatsnemen. Zijn
toekomstige taak ligt namelijk
voor een groot deel in het
organisatorische vlak. In de
Maastrichtse rechtszaal,
de 'grote' meer in het

anderendaagse regelmaat!
stem

helder en
zoals

een
betaamt. Als jurist hij I

als
hechtte

aan
van

mederechters. Bovenal
op een

een
rechtszaak een menselijk I

te
Een afscheidsgesprek.

DOOR SERVE OVERHOF worden beschreven. „Wij hopen
danmaar dat wij op dezitting de
verdachte nog te zien en te horen
krijgen zodatwij ons over hem of
haar nog een persoonlijk oordeel
kunnen vormen...," zegt mr
Wortmann.

Gemeenschap. Hij heeft er vrede
mee wanneer dat laatste zou
gebeuren, maar overweegt bezorgd
of de overheid wel tijdig
voldoende oog en geld zal hebben
om het huidige systeem aan te
passen. Ofwacht men tot het kalf
verdronken is? Er zou wel eens
een overspannen situatie kunnen
ontstaan wanneer men te lang
blijft 'modderen', is zijn mening.

magistraten en die in Luik zelfs
over tweehonderd. „Toegegeven
daar moeten grotere gebieden
worden bediend, maar de
verhouding is wel tekenend,"
constateert hij.

-Voor hetrecht moet alles
Wjken..." Mr Wortmann belijdt dit

s zijn rechterlijk credo. Alleen
y°egt hij er een beklemtoond
maar' aan toe en danklinkt het
aldus: „Heeft men op het
departement en in de politiek wel
in de gatendat de huidige
"ontwikkelingen in derechtspraak
veel meer geld, menskracht en
Materieel vergen?" De
Nederlandserechtspraak stoelt op
een eenvoudig geconstrueerd
Systeem, datvertrekt vanuit een
uitvoerig vooronderzoek door de
Politie. De resultaten daarvan
kunnen deofficier van justitieer
toe bewegen een zaak 'op zitting te
brengen'.

Besluit hij daartoe, dan zal hij
ervoor zorgen zelf geharnast op die
fitting te verschijnen met harde
bewijsmiddelen. De rechtersRijgen uiteindelijkeen lijvig
dossier aangereikt waarin de
Persoon van deverdachte en de
aan deze toegedichtefeiten

Zitting
Geheel anders gaat het toe in vele
andere landen. Daar laat men
vrijwel alles in derechtszaal
afspelen. In het openbaar wordt
iedereen uitvoerig ondervraagd, zo
nodig zelfs de lijkschouwer.Steeds
vaker sturen Nederlandse
advocatener op aan een dergelijk
systeem ook in ons land in te
voeren. Om alvast een zekere
gewenning te doen ontstaan,
vragen zij alsmaar dringenderen
veelvuldiger getuigen in de
rechtszaal teverhoren.
MrWortmann vraagt zich danook
afof het Nederlandse systeem het
op den duur nog zal houden of
toch de lijn zal volgen van de
grotere landen in de Europese

Vertrouwd met het huidig beleid is
hij er niet gerust op ofwel
voldoende wordt rekening
gehoudenmet devaak ingrijpende
veranderingen diezijn
binnengeslopen in dewerkwijze
van de strafrechtspraak. Veel
oorzaken zijn voor die
veranderingen op te noemen.
Toeneming van de criminaliteit is
er één, een ingewikkelder
benaderingvan zaken een ander.
De rechter behoort na te gaan of in
elk stadium van het
vooronderzoek allewegen correct
zijn bewandeld en de rechten van
de verdachte onverkort zijn
geëerbiedigd.De rechter mag
voorts aangevoerde
bewijsmiddelen (her)waarderen, al
zijn die ook vastgelegd in een
ambtsedig proces-verbaal dat met
name door de officier van justitie
als een toonbeeld van
betrouwbaarheid wordt gezien.

de officier niet-ontvankelijk te
verklaren in zijn vervolging, een
gedetineerde onmiddellijkin
vrijheid te stellenof dezaak een
tijdje aan te houden voor
aanvullend onderzoek.

Vaak mondt het uit in tijdvretende
onderbrekingen van de openbare
procesgang. Ook tot irritatie brj de
rechters? „Geen sprakevan!,"
antwoordt mr Wortmann resoluut.
„Het voeren van verweer staat in
de wet en dus accepteer ik dat.
Verweren zijn niet verwerpelijk.
Als daardoor agenda's en
werkschema's in de warraken,
moet de organisatie maar worden
aangepast."

Computer
In zijn Maastrichtse jaren heeft mr
Wortmann honderden strafzaken
meegemaakt, waarvan tientallen
hem tot in details zijn bijgebleven.
Op geen enkele zaak echter wil hij
naar buiten terugblikken. Althans
niet herkenbaar. Vanwege een
enkel aspect maakt hij een
uitzondering voor een in alle
opzichten 'grote' zaak die in het
midden van de jarenzeventig
speelde. Tijdens het gerechtelijk
vooronderzoek verscheen de
verdachtevoor mrWortmann, die
toentertijd rechter-commissaris in
strafzaken was. De man ontkende
in alle toonaarden en liet zich op
zeker moment ontvallen: 'ik heb
het niet gedaan, maar ik geefze de
kost niet diehet wel doen...' Met
dieuitspraak nu zette hij de
onderzoeksrechter aan het
nadenken.

De officier moet bewijzen dat de
man heeft gedaan waarvan hij
wordt beschuldigd en op zijn beurt
mag de verdachte ontkennen.
Verwijst hij naar anderen dan
hoeft hij daarvoor niet het bewijs
te leveren en hoeft de officier niet
aan te tonen dat dieanderen het
niet hebben gedaan. Op zon
moment ontstaat een probleem dat
het beoordelen van een zaak
ernstig bemoeilijkt. Om daar uit te
komen, riep mr Wortmann in die
bepaalde zaak de nieuwste
computertechniek van dat
moment te hulp, met
medewerking van de universiteit
van Nijmegen.

Gegevens van honderden
personen uit dewerkomgeving
van de verdachte en vanaan diens
zorgen toevertrouwde personen
werden verwerkt in een
computerprogramma, dat
antwoord moest geven op de
vraag: 'Is het denkbaardat
anderen het hebben gedaan?' Het
leverde wiskundig-statistisch een
belangrijke aanwijzing op:
anderen konden niet hebben
gedaan wat aan die ene persoon
werd verweten. „Deze uitslag kon
nooit dienen als bewijsvoor
schuld, maar wel als ontzenuwing
van een suggestie in de richting
van anderen," concludeert mr
Wortmann.

Het onderzoek kostte flinkwat
geld, maar voor hem mag Justitie
zich gerustvan modern comfort
voorzien om zo verantwoord
mogelijkrecht te kunnen spreken.
Voor datrecht moet alles wijken....

Mr Wortmann en zijn
mederechters belijden deze
stelregel metterdaad wanneer zij
niet zelden zeven, acht uur per dag
in de rechtszaal doorbrengenom
daaraan in raadkamer nog eens
heel wat uren toe te voegen. Het is
namelijk gebruikelijk onmiddellijk
na een zitting de juridischekoppen
bij elkaar te steken om zich te
beraden over het veertien dagen
later publiekelijkuit te spreken
vonnis. „Zo directna dezitting zit
het er allemaal nogvers in," licht
de man toe die het meer dan
vijftien jaarlang van zeer nabij
heeft meegemaakt. „Soms stapten
wij ver na middernacht pas 0p...."

Voor het uitlopen van een zitting
zijn niet zelden advocaten
aansprakelijk.Vaak al bij de
aanvangvan een zitting stekenzij
vragend of verwijtend de vinger
op. Een onvolledig dossier, een
nietig geachte dagvaarding, een
inbreuk op derechten van de
mens, een procedure- of
vormfout..., zij vinden daarin
aanleiding derechtbank te vragen

Het vastgeroest beleid van nu is al
heel zuinigjes afgesteld. In het
personele tableau tekenen zich
tekorten af waar niemand zich
klaarblijkelijk om bekommert. De
bezetting is erg krap en laat
ternauwernood toe dat adequaat
wordt ingespeeldop tijdelijke
afwezigheid vanwege vakantie of
ziekte. De
Arrondissementsrechtbank
Maastricht, wier werkterrein
geheel Zuid-Limburg omvat, telt
circa 25 rechters en ongeveer
eenzelfde aantalvervangers. Mr
Wortmann blikt over de grens: de
rechterlijke macht in Aken
beschikt over circa 140

Verweer
Voor hetrecht moet alles wijken....

Veranderingen
Versterking van demagistratuur
vereistgelijktijdig uitbreidingvan
ondersteunende diensten. Komen
er per maand drie strafzittingen
bij, dan moet ook tenminste één
gerechtssecretarisextra worden
aangetrokken en nemen voorts de
werkzaamheden op afdelingen als
Zittingvoorbereidingen
Strafgriffie toe. Biedt
verdergaande automatisering geen
uitkomst? „Zonder dat zou het
allemaal niet meerkunnen, maar
beraad en oordeelvan de rechter
kunnen nimmer door
automatisering worden
vereenvoudigd. Dat kost nog
evenveeltijd en energie als
tientallen jarengeleden,"verzekert
de thans terugtredende
Maastrichtse rechter.

DOOR RENÉ DIEKSTRA

Vijandigheid
Maar vijandigheid,openlijk of onderdrukt, als een
soort van levensstijl is een belangrijk
gezondheidsrisico.Er zijn wetenschappelijke
aanwijzingenvoor onder meer een verband met
bloeddrukwisselingen, de ernst van
kransslagader-aandoeningen en overlijdensrisico
als gevolg van een reeks van oorzaken, inclusief
hart-,en vaatziektenen zelfs zelfdoding.

Er is een studiewaaruit blijkt dat deberoerdste
combinatie tussen twee mensen die is waarbij de
een van het openlijk vijandigetype is en de ander
van het gesloten, onderdrukte type. Die
combinatie lijkt niet eens zo zelden voor te komen,
omdat een openlijkvijandige ouder vaak één of
meerkinderen zal grootbrengen die zelfvijandige
gevoelens(o.a. jegensdie ouder) zullen
ontwikkelen, maar deze uit angst voor represailles
vaak zal onderdrukken.

Ik ben in ditverband nooit de studie uit 1971 van
George Engel van de Universiteit van Rochester
vergeten, die 117 patiënten onderzocht met
levensbedreigendehart-ritmestoornissen.
Vijfentwintig van henvertelden dat ze in het
etmaal vóór hun aanval een ernstig relatie-conflict
hadden.
Waar komt vijandigheid, psychologisch gezien,
vandaan? Vijandigheid scheurt socialerelaties in
stukken; de vijandige persoon isoleert zichzelf van
veel anderen. Overdreven gerichtzijn op jezelf,
overdreven egocentrisme („gek eigenlijk dat ik nog
altijd niet het middelpunt van jouwwereld ben") is
vermoedelijk een belangrijke voedingsbodemvan
vijandigheid.

Als iemand heel sterk op zichzelf gericht is en
zichzelf (of het-eigen gezin/de familie) ziet als beter
dananderen op allerlei terreinen, dan is iedereen

die zulke aanspraken betwist, dieer beter uitziet
of het er beter afbrengt, een bedreiging.
Vijandigheidkan dan een strategie zijn om het
hoofd te bieden aan zulke uitdagingen onder het
motto: 'Wie denk jijwel datje bent dat je jezo
anders durft te gedragentegenover mij (of de
mijnen)?'

Ouders kunnen gemakkelijkvan hun kind een
vijand maken door zo zelfgericht te zijn dat ze alles
wat hetkind anders doet als minder be- en
veroordelen. Er zijn nog altijd moeders die het niet
kunnen laten om vijandige opmerkingen tegen
hun getrouwde dochters te maken over het feit dat
die 'zo nodig moeten werken of studeren, en is dat
wel zo goedvoor dekinderen. Schoonouders
kunnen zo zelfgericht zijn dat ze binnen de kortste
keren van hun schoonzoon of-dochter een vijand
maken onder het motto: 'Hij of zij doet dingen
anders en dus slechter dan wij (zouden) doen.

Ze gaan er dan en passant ook vaak maarvan uit
dat die schoonzoon of-dochter hun kind niet goed
of niet goed genoeg behandelt. Zelfs als diezoon
of dochterzelfbij hoog en bij laag beweert dat dat
niet zo is (en het is ookvrijwel nooit zo), geven ze
devijandelijkheden niet op. Als er dan inderdaad
een keer iets misgaat methun zoon of dochter, dan
krijgt de schoonvfjand natuurlijk devolle laag.

Kortom, vijandigheid, die meest schadelijkevan
alle persoonlijkheidseigenschappenomdat ze
alleen maar verliezers oplevert, heeft haar wortels
in de volgende 'wijsheden':
1. Ik vind dat iedereenrecht heeft op mijn eigen
mening!
2. Je mag doen wat jewilt, zolang je het maar op
mijn manier doet!

liepnaar de.wagen achter ons, rukte de deur open,
greep de sleutels uit het startslot en smeet ze
vervolgens met een krachtige boog deberm in.

Een halfuur later zat hij afen toe nog te schelden
op die 'flikker' die het in zijn botte kop durfde te
halen 0m... Het valt niet moeilijk teraden dat op
diemanier met dewereld omgaan een meer dan
gezonde activiteit vergt van allerlei organen in ons
lichaam die betrokken zijn bij aanvallend ('fight')
gedrag. Zo kan de bloeddruk nog lange tijd op een
hoog niveau blijven, ook als dathelemaal geen nut
meer heeft.

Degenen, die aan hun boze of geïrriteerde
gevoelens geen uiting kunnen geven, lijken
minstens even slecht af te zijn. Uit een
hartcatheterisatie-studiekwam naar voren dat
mensen dievan binnen snel met gevoelens van
vijandigheidreageren maar diehun gevoelensniet
tegen anderen(durven) uiten - ook niet als dat
zinnig of terecht zou zijn - er relatief het slechtst
(wat betreft dichtgeslibdeaderen) aan toe waren.
Zulke mensen staan innerlijkvoortdurend onder
grote emotionele spanning, wat echte lichamelijke
stoornissen of ziekten kan veroorzaken.

De conclusie uit dit alles is natuurlijk niet dat we
altijd maarkalm moeten blijven en alles even
gelaten, rustig en aardig moeten opnemen.
Boosheid heeft een functie: het motiveert ons een
einde te maken aan ongemakkelijke of schadelijke
situaties. Het is ookbeslist gezond om van tijd tot
tijd boze gevoelens te uiten om te krijgen wat we
willen, om 'ongezonde' of bedreigende mensen uit
onze omgevingte verdrijven, of gewoonom de
lucht te zuiveren. Het helpt ons anderen duidelijk
te maken waar onze grenzen liggenen die te
respecteren.

De 'zij' - het kan overigens ook een 'hij' zijn - die
aan ditprofiel beantwoordt, scoort hoog op een
persoonlijkheidspatroondat nogal onheilspellend
'vijandigheid'wordt genoemd. Dat
onheilspellendemoeten we overigensvoor een
deel letterlijk opvatten, want de 'vijandige'
persoonlijkheid kan zowel op het eigen welzijn als
op dievan anderen een ontwrichtende invloed
hebben.
Vijandigheid staat tegenwoordig in het centrum
van de aandachtbij het onderzoek naar het
verband tussen persoonlijkheid en het risico op
bepaalde ziektes zoals hogebloeddruk, hart- en
vaatziekten en maag- en darmzweren. Die
belangstelling ontstond op grond van aanwijzingen
dat het niet zozeer de leefstijl is van overdreven
druk zijn, allerleidingen tegelijk doen en jeover
nietsdoen schuldigvoelen (het zogenaamde
A-type), maar decombinatie daarvan met
vijandigheid - een 'lifestyle' van voortdurend boos
reageren of jevaakvan binnen boos voelen, en van
almaar negatief denken - waardoor het risico op
dit soort ziektes verhoogdwordt.
Vijandige personen kunnen in twee typen worden
onderscheiden. Degenen dieaan hun boze en
geïrriteerde gevoelens openlijk uiting geven, en
degenen die dat juistniet doen. Voor beiden geldt
dat ze zowel voor zichzelf als anderen een
gezondheidsbedreiging kunnen zijn.

Met het eerste type maakte ik een keer kennis in
depersoon van een arts die mij van een congres
een lift terug naar huis gaf. Op een bepaald
ogenbliktrok hij bij een groen verkeerslicht naar
de meningvan de chauffeur achter ons te
langzaam op en werd onthaaldop een claxonsalvo.
Hij trapte prompt op derem, sprong deauto uit,

Zelfs onbeduidende
fouten ofvergissingen

van anderen -
gezinsleden, vrienden
ofcollega's - roepen

bij haar al snel irritatie
ofboosheid op. Ze

bekijkt situaties altijd
heel kritisch en zoekt

vooral naar wat er mis
ofverkeerd is ofzou

kunnen gaan.
Ze kijkt vaak boos of

dreigend en ze weigert
of kan niet lachen om

dingen die anderen wèl
leuk vinden. Ze denkt

of zegt vaak dat andere
mensen niet te

vertrouwen zijn, dat de
meeste mensen

egoïstisch ingesteld
zijn. Ze vindt het

moeilijk om anderen
oprecht complimenten

te maken ofte
feliciteren.

denkwijzer
J
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Voor het recht moet
alles wijken....

'Houdt
Nederlands

systeem
op den

duur
stand?'
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De Stichting Gezondheidszorg Ziekenhuis De Wever & Gregorius
Oostelijk Zuid-Limburg biedt is het grote ziekenhuis, dat op
ziekenhuiszorg en ouderenzorg in twee locaties ziekenhuiszorg biedt
haarverzorgingsgebied. van hoog niveau. Het ziekenhuis
Van de stichting maken deel heeft 130 medisch specialisten en
uit het Ziekenhuis De Wever & 2.850 medewerkers, /aarlijks
Gregorius en het Verpleeghuis worden 26.000patiënten
Schuttershof. opgenomen.

Het verpleeghuis Schuttershof beschikt over 224
bedden verdeeld over 6 verpleegafdelingen, waarvan
er 3 bestemd zijn voor somatisch zieken en 3 voor
psychogeriatrische bewoners. Voorts is er een
afdeling dagbehandeling. Binnen de 224 bedden is
uitbreiding van 26 bedden psychogeriatrie vanaf 1
januari 1992 gerealiseerd. Als gevolg van deze
uitbreiding zoeken wij op korte termijn kandidaten
voor de functie van

activiteitenbegeleider
voor 12 uur per week. Het betreft een project tot en met
december 1992. In junizal in overleg bekeken worden of
uitbreiding van het contract naar maximaal lp uur per week
mogelijk is. De afdeling activiteitenbegeleiding bestaat uit elf
medewerkers: een hoofd activiteitenbegeleiding, 4 medewer-
kers psychogeriatrie, 4 medewerkers somatiek en 2 medewer-
kers dagbehandeling, tezamen 7,3 formatieplaatsen.
Functie-informatie
" betrokkene werkt met psychogeriatrische bewoners,

voornamelijk op de verpleegafdeling als ook incidenteel
binnen de recreatieruimte;

" de activiteiten worden met name in groepsverband
aangeboden, individuele activiteiten worden eveneens
aangeboden;

" het accent ligt op het begeleiden van groepen.
Functie-eisen
" diploma MBO IW/AW of MDGO AB/AW/IW danwei

vergelijkbare opleidingen;
" zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken;

" meerjarige werkervaring hebben opgedaan in met name de
psychogeriatrie;

" goede contactuele eigenschappen en een flexibele instelling;
" in multidisciplinair teamverband kunnen samenwerken.

Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden conform CAO-Ziekenhuiswezen. Salaris
overeenkomstig FWG-groep 35, minimaal ’ 2449 en maximaal

’ 3462 bruto per maand bij een 40 urige werkweek.
Inlichtingen
Belangstellenden kunnen informatie inwinnen bij
mevrouw M. Offermans, hoofd activiteitenbegeleiding,
tel. (045) 27 9999, vragen naar sein 82.

Schriftelijke sollicitaties
kunnen tot uiterlijk 14 mei worden gericht aan de afdeling
Personeelszaken, t.a.v. mevrouw Y. Dassen, personeels-
functionaris, Postbus 255, 6440 AG Brunssum.

Stichting Gezondheidszorg
Oostelijk Zuid-Limburg P
Ziekenhuis De Wever & Gregorius

Katholieke ütttvtn f t tit Nijmegen

Theologie en Religiestudies in Nijmegen en Heerlen
Studeren op het kruispunt van
religie en samenleving
De hedendaagse samenleving en de rol van geloof en godsdienst: een fascinerend weten-
schapsgebied met theologische, filosofische, literaire, empirische en sociaal wetenschappelijke
aspecten. Bij allerlei maatschappelijke en politieke problemen spelen geloof, levensbeschouwing,
normen en waarden een belangrijke rol. Voor veel functies is een opleiding met verdieping in
geloof en levensbeschouwing van groot belang. In vormingswerk en onderwijs, bij media
en communicatie, bij overheid en maatschappelijke organisaties: voor het goed functioneren
in dergelijke werkvelden is kennis van menselijke beweegredenen vaak veel belangrijker dan
technische vakkennis.

De Katholieke Universiteit Nijmegen biedt, in de opleidingsplaatsen Nijmegen en Heerlen, twee
verschillende studierichtingen aan op het kruispunt van religie en samenleving. Hieronder lees
jemeer over Theologie en Religiestudies.

____9» Sl^^^^_______R wip--
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Theologie Voorlichtingsdagen 16 en 23 mei
De studierichting Theologie wordt verzorgd door de Op 16en 23 mei 1992 zijn er speciale voorlichtingsdagen
Faculteit der Godgeleerdheid. Centraal bij deze studie- voor zowel Theologie als' Religiestudies. Op zaterdag
richting staat het Christendom. Het accent ligt op de 16 mei vindt deze voorlichtingsdag plaats in Nijmegen,
katholieke visie op het christelijk geloof. Met theologie op zaterdag 23 mei in Heerlen. Belangstelling? Meld je
in Nijmegen en Heerlen wordt beoogd: de kritische aan met de bon. kun je niet op één van deze dagen?
benadering van het christelijk geloof zoals dat zijn oor- Vraag dan schriftelijke informatie aan, ook met bij-
sprong vindt in het Oude en Nieuwe Testament en zoals gaande bon. Stuur deze bon naar: Informatiecentrum
het zich in de loop der geschiedenis heeft ontwikkeld. Studentenzaken, Postbus 9102, 6500 HC Nijmegen.
Uiteindelijk gaat het om de beleving van dat christelijk De studie-adviseursverstrekken graag meer informatie:
geloof in de kerk en de maatschappij van vandaag. " Nijmegen: drs. G. Poiesz, tel: 080-612474

" Heerlen: drs. J. Schure, tel: 045-718520.
Belangrijk bij de theologiestudie is de bestudering van
de overgeleverde teksten. Kennis van Grieks en Latijn
is daarvoor onmisbaar. Ontbreken deze vakken in je m " /eindexamenpakket, dan kun je ze aan je propadeuse- P*ffiam:
programma toevoegen; de propadeuse duurt dan 2 jaar. Adres:.

Religiestudies Postcode:
De studierichting Religiestudies wordt verzorgd door het Woonplaats:
Instituut voor Religiestudies. Bijzonder aan Religiestudies ' 'in Nijmegen en Heerlen is de brede kijk op levens- Telefoon-beschouwingen: het Christendom en het hedendaags '■ : —
Humanisme, de Joodse godsdienst en de in West- VooroDleidinaEuropa relatief nieuwe godsdiensten als Islam, Boed- . b: __ _
dhisme en Hindoeïsme. Religiestudies is opgezet tegen
de achtergrond van grote veranderingen op religieus
gebied gedurendede laatste tientallen jaren. Die periode O ik meld mij aan voor de voorlichtingsdag
laat een groeiende uitwisseling zien tussen verschillende op 16 mei in Nijmegen
religieuze tradities en een voortschrijdend proces van
ontkerkelijking. Binnen de Religiestudies worden derge- O ik meld mij aan voor de voorlichtingsdag
lijke processen aan de ordegesteld. 23 mej jn Heerlen
Aan het VWO-eindexamenpakket worden voor de g jk wil graag schriftelijke informatie
studierichting Religiestudies géén eisen gesteld. De stu- nntvannpn
die heeft een cursusduur van vier jaar, maar daarnaast omvangen
kent Religiestudies ook een deeltijdstudie. Die heeft .. . nflïnt..rP<«Pftrrl ineen cursusduur van zes jaar, waarbij de colleges vooral J* ue yeinit.fe__eeru in

's avonds worden gegeven. Bij voldoende belangstelling O Theologie
wordt de deeltijdstudie op één of beide lokaties aan- O Religiestudies i_o2
geboden.

t

Gemeentef"n \ Maastricht
T M 7Maastricht behoort met circa 117.000 inwoners tot de >VV' /

wikkeling van het nieuwe Europa. Maastricht stelt hoge
grotere steden in Nederland. Het is de oudste stad van het -^ e isen aan de kwaliteit van het voorzieningen-niveau op ruimtelijk,

land, maar ook een vitale stad met ambities. Maastricht ligt in het een- maatschappelijk, economisch en cultureel vlak. Diezelfde kwaliteit wordt
trum van een internationale omgeving en richt zich sterk op de ont- gevraagd van de ambtenaren van de stad. Dus ook van de nieuwe

Assistent-applicatiebeheerder m
Bestuurs- en Beheersdienst

Uw plaats in de organisatie. De concerntaken van het applicatiebeheer, met als specifiek maar heeft bij voorkeur ervaring op dit gebied,
van de gemeentelijke organisatie zijn onder- aandachtsgebied de op korte termijn in gebruik Kennis van de materie Burgerzaken is eveneens
gebracht bij de Bestuurs- en Beheersdienst. De te nemen Gemeentelijke Basis Administratie, een pré.
Beheersdienst bestaat uit een aantal dienst- alsook de Mapper-C-applicatie van huursubsidie. Naast goede sociale en communicatieve
verlenende afdelingen (Burgerzaken, Interne U inventariseert knelpunten en wensen, vaardigheden bent u accuraat, inventief en heeft
Zaken, Informatica, Automatisering en Statistiek, coördineert het onderhoud en de installatie van u een probleemoplossend vermogen.
Inspraak en Ondersteuning, Burgerraadslieden). de hardware alsmede de locale (P.C.) software.
Bij de afdeling Burgerzaken werken ongeveer 25 Voorts houdt u toezicht op het handhaven van Ons aanbod. Het salaris is afhankelijk van
mensen, verdeeld over 4 teams, die zorg dragen veiligheidseisen voor de verleende authorisaties. ervaring maximaal ’ 3.863,- per maand (schaal
voor de werkzaamheden op het terrein van de Tot uw takenpakket behoort eveneens de 7). De werktijden bij onze gemeente zijn
bevolkingsadministratie, burgerlijke stand, huur- ondersteuning van medewerkers bij het gebruik variabel,
subsidie, verkiezingen, militaire zaken, naams- van applicatieprogrammatuur, de dagelijkse
wijziging, naturalisatie, gegevens-, applicatie- en verwerking van de mail-box in het GBA-systeem Inlichtingen. Inlichtingen over de functie kunt u
netwerkbeheer, alsmede de Wet Persoons en de vervanging van de applicatiebeheerder bij telefonisch inwinnen bij Pieter Folkertsma,
Registratie. diens afwezigheid. projectleider afdeling Burgerzaken, telefoon

043-292149 of bij Leny Scheyven, personeels-
Uw taken en verantwoordelijkheden. U Uw kennis en kwaliteiten. U beschikt over adviseur Bestuurs- en Beheersdienst, telefoon

assisteert de applicatiebeheerder bij alle aspecten een diploma op MBO-niveau, kunt affiniteit met 043-292076.
geautomatiseerde informatievoorziening aantonen,

Hebt u belangstelling? Richt uw sollicitatie de envelop als uw sollicitatiebrief. van onze samenleving. Daarom hanteren wij een
dan binnen 10 dagen aan de Bestuurs- en Een psychologisch onderzoek kan en een me- voorkeursbeleid voor vrouwen, mensen uit
Beheersdienst, afdeling Personeel en Organisatie, disch onderzoek zal deel uitmaken van de etnische minderheden en gehandicapten. Bij
t.a.v. Leny Scheyven, Postbus 1992, 6201 BZ selectieprocedure. gebleken geschiktheid genieten zij dan ook onze
Maastricht, onder vermelding van het vacature- voorkeur.
nummer 2181 in de linkerbovenhoek van zowel Onze voorkeuren. Wij vinden dat het gemeen- Mogelijkheden voor kinderopvang zijn aanwezig.

telijk apparaat een goede afspiegeling moet zijn

■" CHARÈ
Erstverkauferin llllllHlllllllffi.
fügesuchtü! i;i;;;;;ii;;;ii;i
Wir sind ein '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.','.li
marictorientiertes, '.'.'.'. '. "" '.'. X 1
moilemes ;;;;;;;;;;;;;;;;T j
Vertriebsunternehmen ln
der Textilbranche und '." '.'.'.'.'.'.'.'■"-'.'.".'. ± J
mochten unser junges, '.'.'.'.'.".'.'.'.'.'.'.'.'.''.iidynamiscbes, ;;;;;;- ■ + ]
Verkaulsleam erweitem. "" ■ ■"I"t 4
Sic soiiten ein holtes Mail ::::::::::::::::± I
an Engagement verblinden __________________n__j_
mil Ihrem Bitte bewerben Sic
verkauterlschem Talent sich mit den
zeigen und einlach bereil üblichen Unterlagen
sein, die Armel bei:
hochzukrempeln. s~iiiA D E 1
Wir bleten eine CORPORationgrundliche Einarbeilung in tf.tii handpi c
einem umsatzorientiertem '"'"_." „""—LJ*Team, e/ne angemessene G*f? ?£PMBH
Dotlening tiir eine Fllla'e 5100 Aachen
langlrislige Perspektive. Adalbertstraße 66

Tel. 0949 241/49191

" __________________ Frau Heek

0 I 1 OEC LIMBURG, een divisie van DEC£ UIL NEDERLAND ÉV. verkoopt diverseJSsß^ artikelen voor de luchtbehandeling,
2 l_____lf^^ airconditioning en ventilatie.

i "ll'^_W)))))Bl QP korte termijn zoeken we een
|- '^USkWÊr^ nieuwe medewerk(st)er, waarvoor
* 9een ecnt passende naam te
1 I I bedenken is.— ______________B- __r^____L __P^
5 We houden het dan ook op een

ALL - ROUND(ST)ER
Van haar/hem verwachten we naast een commerciële instelling
ook de bereidheid om afwisselend alle voorkomende
werkzaamheden - administratie, magazijn, in- en verkoop,
bezorging - te gaan verrichten.
Een MEAO-opleiding, een goedebeheersing van de Duitse taal
en rijbewijs BE vinden wij noodzakelijk, ervaring met
voornoemde werkzaamheden, beheersing van de Franse taal en
enig technisch inzicht strekt tot aanbeveling.

Toch zoeken we vooral meer een alles-tv///ef dan een
'alles kunner een enthousiast iemand die bereid is te knokken
voor een leuk nieuw bedrijf, iemand met wie het prettig
samenwerken is.
Heeft u interesse voor deze boeiende full-time baan, stuur uw
sollicitatiebrief dan zo snel mogelijk naar:
DEC LIMBURG
De Koumen 102
6433 XE HOENSBROEK
Tav. Frans Masthoff
Voor meer informatie kunt u ons natuurlijk ook altijd bellen:

| 045-232044 (tussen 900 en 17.00 uur) |

f * 1r_—¥

Hoofdkantoor:
Middenbaan Noord 210
Postbus 63
3190 AB Hoogvliet
Tel. 010-4160011
Telex 28646 INGENIEURSBUREAU
Vestigingen: ■ mw \V /Sc vicoma ow __
Roermond W
Veghel J
Zoeterwoude

Voor onze vestiging in Roermond vragen wij:

" HOOFDCONSTRUCTEURS

" CONSTRUCTEURS
voor de afdelingen: " piping

" algemene machinebouw
Opleiding:

HTS, MTS of gelijkwaardige opleiding.
Sollicitaties: telefonisch of schriftelijk aan ons adres op onze vestiging Arlo
37, 6041 CJ Roermond, tel. 04750-35230 t.a.v. Th. Wigger.

Vicoma, opgericht in 1962, is een onafhankelijk, dynamisch, technisch
ontwerp- en adviesbureau, waarin een groot aantal disciplines is
ondergebracht. Met onze 450 medewerkers hebben wij reeds aangetoond
in talloze projecten effectieve oplossingen te kunnen bieden. Oplossingen "voor problemen van verschillende moeilijkheidsgraad in de chemische,
petrochemische en voedingsmiddelenindustrie. Van het ontwerpen van
eenvoudige projecten tot het compleet uitvoeren, al dan niet binnen de
'eigen organisatie, van geavanceerde procesinstallaties. Behalve kwaliteit
staat ook de service hoog in het Vicoma-vaandel geschreven.

V ______ /

ii^---^--*^^

rlarnpen
cd ■ 3 beek
c laleis(D I Wij zoeken een:

voor de functie van assistent bedrijfsleider (m/v)

die in samenwerking met de bedrijfsleidster
verantwoordelijk isvoor het begeleiden van de
goederenstroom en de verkoop in de mooiste
verlichtingszaak in Nederland:
Lampenpaleis in Beek.
Wij vragen van u:
- een opleiding op minimaal MBO-niveau;
- een verzorgd uiterlijk en klantgerichte instelling;- organisatietalent en doorzettingsvermogen;
- handigheid met kleine technische problemen en
-de bereidheid om veel energie in uw werk te steken !
Ervaring In de verlichtingsbranche is een pré.

Heeft u belangstelling voor deze veelzijdigefunctie, dan
kunt u telefonisch solliciteren door te bellen met:
E. Holtrop of H. van der Velde
Tel. 04104-78186(ook's avonds en in hetweekend)

Wie durft deze uitdaging aan?

*** J

É.
WONINGVERENIGING

ï| „DE VOLKSWONING"
Woningvereniging ..De Volkswoning" is werkzaam op hei

Ss ■ >\ gebied van de sociale volkshuisvesting in de gemeente Heerlen.
<~S Xf 2_ij exploiteert ruim 3 .00 verhuureenheden en is actief op het

gebied van nieuwbouw en woningverbetering. De
r * '*—*—"~^ werkorganisatie beslaat uit 26 medewerkers en is verdeeld over

drie afdelingen: te weten: Verhuur- en Bewonerszaken,
Technische Dienst en Administratieve Dienst.
Wegens drukke werkzaamheden bij de afdeling Technische Dienst zoekt de directie
kandidaten voor de functie van

ERVAREN ALL-ROUND
ONDERHOUDSTIMMERMAN

Functie-informatie: Functie-èisen:— repareren/vernieuwen van vloeren. — opleiding minimaal op LTS-niveau:
deuren, ramen, kozijnen, dorpels, — kennis en ervaring op hel gebied van
plafonds, daken, hang- en sluitwerk onderhoudswerkzaamheden aan
enz.; woningen:

— verrichten van allerlei machinaal — goede mondelinge
timmerwerk en verschillende uitdrukkingsvaardigheid:
werkplaatsactiviteiten: - capaciteiten om zelfstandig en in

— zorgdragen voor hei in goede staal teamverband te werken;
houden van gereedschap en machines; - in bezit zijn van rijbewijs B-E eneen

— verrichten van de voor de uitoefening eigen auio:
van de functie noodzakelijke - leeftijd circa 35 jaar.
handelingen van administratieve aard:— assisteren bij het uitvoeren van
onderhoudswerkzaamheden op andere
vakgebieden.

Arbeidsvoorwaarden:
het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden zijn afhankelijk van leeftijd en ervaring
gebaseerd op de CA.O. voor personeel in dienst van woningcorporaties. Conform de
CA.O. is een medisch onderzoek noodzakelijk.

Nadere informatie:
voor meer informatie kunt u konlakl opnemen niet het Hoofd Technische Dienst van de
woniiigvereniging. de heer P.H.M. Charlier. telefoon kantoor: 045-721222.
Sollicitaties:
uw sollicitatie mét een korti- levensloop kunt u binnen 2 weken na het verschijnen van
dit blad zenden „an de Directie van deWoningvereniging ..De Volkswoning*'
Postbus 2578, ö-tUI DB Heerlen 03522

I 1 ;
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Wie zijn wij?

Met totaal circa 3.200 medewerkers behoort de Stichting Ziekenzorg Westelijke Mijnstreek tot
één van de grotere werkgevers in Nederland op het gebied van intramurale gezondheidszorg.
Voor de verpleeghuizen St. Jansgeleen, St. Odilia, Invia en St. Agnetenberg Geleen/Sittard
leiden we leerlingen op tot ziekenverzorgenden.
Oe Centrale Opleiding heeft nog plaatsingsmogelijkheden voor de kursus die in
September 1992 van start gaat;

_^_^_m_^_\ | — ——--—- ■_■■■__■■■_■———— ■ ■—■———>———■r OPLEIDING
ZIEKENVERZORGING |

Aanbod vast dienstverband
Na diplomering word je een vast dienstverband aangeboden.

Toelatingsvoorwaarden
Je kunt solliciteren als je bij de aanvang van de opleiding:
" minimaal 16 jaar en 8 maanden bent;

" in het bezit van het diploma MAVO of LBO met minimaal twee vakken op C-nivo of
" INTAS of " KMBO-VZ.
" Het spreekt vanzelf dat de opleiding ziekenverzorging open staat voor zowel mannen als

vrouwen.

Heb je belangstelling?
Als je geïnteresseerd bent in de opleiding en je wilt graag een sollicitatieformulier ontvangen,
kun je op korte termijn telefonisch kontakt opnemen met de dienst Personeel en Organisatie
(telefoon 046-783333, toestel 4222).
Het formulier kun je terugsturen naar: Dienst Personeel en Organisatie, Stichting Ziekenzorg
Westelijke Mijnstreek, Barbarastraat 1, 6164 HK Geleen.
Indien je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, word je na ontvangst van het sollicitatie-
formulier uitgenodigd voor een gesprek.
Voor verdere inlichtingen kun je bellen met de heer H. P. van Bijnen, personeelsfunktionaris,
046-597869.

jcfeStichting Ziekenzorg Westelijke Mijnstreek
Deze stichting met ruim 3200 medewerkers, beheert de volgende instellingen:

" Maaslandziekenhuis, op de lokaties Sittard en Geleen (820 bedden)

" Verpleeghuis St. Jansgeleen, (209 bedden en 9 dagbehandelingsplaatsen)
" Verpleeghuis St. Odilia, Geleen, (148 bedden en 12 dagbehandelingsplaatsen)
" Verpleeghuis Invia. Sittard, (118 bedden en 15 dagbehandelingsplaatsen)

* " Verpleeghuis St. Agnetenberg, Sittard, (75 bedden en 15 dagbehandelingsplaatsen)

-f

W —<* ÊËk __P^______ ____i _____ ____l Mw'"'"^"MMM\ Mm

DE LIMBURGSE^ iP
PERSONEELS OGIDS

Ikill \W— t\M 11 __L*^__ I lJ_

l Wir suchenzum schnellstmöglichenEinfritf \

MOBEL-ï

|
s AUSLIEFERUNGS-FAHRER |(auchKQchenmontage)

Sic sollten beretts Erfahrung In der M-belmontage haben
und nicht Offer als 40 Jahre sein. r-Cihrerscheln Klasse 111 Ist 1
Bedlngung. Sollten Ste diese Vofaussetzungen ertüllen. s
freuen wir uns auf ein Gesprach mitInnen. Rufen Sic uns I
einfach an und verelnbaren Sic elnen Termin mit Herrn j

Würselen " Bahnhofstr. 30-34502405/5044|

TIMMERBEDRIJF SPRONCK-GILISSEN B.V.

Scheuldersteeg 26
6269 BG Margraten

Ons specialisme ligt op het gebied van:- kozijnen met KOMO-garantie
-trappen
- deuren- aftimmerwerken

vraagt met spoed i.v.m. produktie-uitbreiding
voor onze montage-afdeling en machinale
timmerwerkplaats

Vakbekwame timmerlieden
Telefonische reactie bij de heer L. Lennards.
Telefoon: 04458-1832

04759-4326 (privé) uw

Voor de Economisch Administratieve Dienst vragen wij twee nieuwe medewerk(st)ers.

Korte omschrijving van de dienst
De Economisch Administratieve Dienst is een nieuw organisatie-onderdeel, dat ontstaat als gevolg van samenvoeging van de Financiële Administratie en de
Medisch Administratieve Dienst.
De afdeling Financiële Administratie heeft als doelstelling: het verzamelen, vastleggen en sorteren, alsmede het controleren en interpreteren van relevante
financiële gegevens in relatie tot interne en externe budgetten en beleidsplanning.
Verder informeert en adviseert zij de directie en afdelingshoofden ter ondersteuning van beleidsmatige uitvoering en planning.
De Medisch Administratieve Dienst, welke tevens het medisch archief en de vakbibliotheek beheert, zorgt voor het uitvoeren van de patiëntgerichte administratieve
werkzaamheden. Daartoe worden de gegevens verzameld, vastgelegd, geautomatiseerd verwerkt en beheerd.
Tevens wordt zorg gedragen voor de fakturering van klinische-, deeltijd-, poliklinische- en paramedische verrichtingen.

Ten behoeve van de financiële administratie vragen wij een full-time Ten behoeve van de medische administratie vragen wij een full-time

Psychisch Centrum W^terhof is een algemeen psychiatrisch MEDEWERKER ECONOMISCH COÖRDINATOR MEDISCHEziekenhuis dat ten behoeve van de subregio Oostelijk Zuid- iw_i_ta__^___ mm *-■«_«■_■■« __>wb-wvbwh-iwa■

basisfuncties op het gebied van depsychiatrische hulpverlening ADMINISTRATIEVE DIENST AUIVIIIMI3 IKAI It IVI/V
verzorgt. vacaturenummer 801

Bovendien verricht P.C. Welterhof regionale functies t.b.v. IVI/V Vacaturenummer 800
kinderen en jeugdigenmet psychiatrische stoornissen en Functie inhoud

patiënten met\erslavingsziekten. - Leidinggeven aan de medewerkers van de afdeling;
P C Welterhof beschikt daartoe over een polikliniek met ca De mogelijkheid bestaat om de functie in deeltijd te verrichten. - genereren van kwantitatieve management-informatie omtrent het

~ ... ... 7,
, primaire proces: de patiëntenzorg

I4.UUU verrichtingen per jaar, /S plaatsen voor Functie inhoud - onderhouden van externe contacten, waaronder verzekeringsmaatschappijen
deeltijdbehandeling en 361 klinische bedden. . Periodiek opstellen van afdelingsoverzichten; en overheidsinstanties, in relatie tot patiënteninformatie en regelgeving;

In Welterhof zijn ruim 470 medewerkers werkzaam. - assistentie verlenen bij het opstellen van kostprijsberekeningen; - ondersteunen van het management inzake de uitvoering van medische- het opstellen en analyseren van interne en externe statistieken; registratie en administratie;
o r u/_i»„-t,-/ --»,.,;.._i* .„"-»w..-„„w _. .■„,»,„„..,_."_,■„„ ~,_f - diverse boekhoudkundige werkzaamheden. - leveren van een bijdrage aan de verdere automatisering vanP. C. Welterhof ontwtkkelt voortdurend, in samenwerking met « gegevensbestanden en informatiestromen.
de GGZ-partners, initiatieven teneinde het zorgaanbod in de Functie eisen
regio in kwalitatief en kwantitatief opzicht te optimaliseren. - Relevante opleiding op HBO-niveau, bijvoorbeeld HEAO-BE of SPD I en II; Functie eisen

Daarbij wordt gestreefd naar een functioneel opgebouwd - bi voorkeur enige jaren ervaring met een bedrijfsadministratie; - Diploma HEAO-E) of diploma medisch administrateur, danweivergelijkbare
samenhangenden beleidsmatig afgestemd zorgnetwerk op het . * aantoonbare kennis van automatisering; leidinggevende ervaring-terrein van de geestelijke gezondheidszorg in de regio. Arbeidsvoorwaarden - goede communicatieve vaardigheden;

De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Ziekenhuiswezen. - kennis van- en affiniteit met automatisering van administratieve processen.
Salariëring volgens FWC, functiegroep 50, minimaal ’ 3.035,- en maximaal

’ 4.648, - bruto per maand. Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Ziekenhuiswezen.
Salariëring volgens FWG, functiegroep 50/55, minimaal ’ 3.202,- en maximaal

’ 4.923,-- bruto per maand.
psychiatrisch centrum Inlichtingen
mm_ m , _^P Belangstellenden kunnen informatie over de inhoud van beide functies inwinnen bij de heer L. van de Kooij, toekomstig hoofdEconomisch Administratieve Dienst,
Mm^\M II T" B-*"r W^_\ IX XP _V telefoonnummer 045-736412. Voor de functie Coördinator Medische Administratie kan ook informatie ingewonnen worden bij de heerP. v.d. Bosch, huidig hoofd
Mw Mw ~—» M Mm ■ ■ ■ IpgfF ■ Medisch Administratieve Dienst, telefoonnummer 045-736411.

Inlichtingen over de sollicitatieprocedure worden verstrekt door mevrouw J. Smeets-Degens, personeelsconsulente, telefoonnummer 045*736439.

Sollicitaties
Schriftelijke sollicitaties kunt u, onder vermelding van het betreffende vacaturenummer, tot uiterlijk 14 mei 1992richten aan P.C. Welterhof, Stafafdeling
Personeelszaken en Opleidingen t.a.v. mevrouw j. Smeets-Degens, j.F. Kennedylaan 301. 6419 XZ Heerlen.

________^H __r^_^_^__i_n_r^_M^r_iv^_^_[^__i 4^r^_Ti_r^_^_^_r^^__! -__^_n_^_r^^r__i_r^_r_ __^_r^_T_ri_r^_r*__ ■_r^_^______E__ï___ ___*__. _______________ __r_u _________________■___________■___ —

Sluis Leder
heeft een groeiend aantal filialen in
ledermode voor dames en heren in
VENLO-MAASTRICHT-EINDHOVEN
en zoekt voor haar filiaal Maastricht

PART-TIME
VERKOPER (STER)

voor ± 20 uur per week.

EISEN:
* Ervaring in de detailhandel
* Zelfstandig kunnen werken
* Goede kontaktuele eigenschappen
* Middelbare opleiding

WIJ BIEDEN:
* Een interne opleiding
* Prettige werksfeer
* Goed salaris
* Afwisselend werk

Schriftelijke sollicitatie metpasfoto
binnen 8 dagen naar:

Sluis Leder
Vleesstroot 54, 5911 JG Venlo1

Medisch Centrum
Stenen Brug
is eenpraktijk voor natuurgeneeswijzen, waar
momenteel een team van twee artsen, een diëtiste
en een darmspoelassistentewerkzaam zijn.
Wij zoeken op korte termijn een

diëtist (m/v)

Totzijn/haar taken zullen behoren:- het begeleiden/adviserenvan de patiènt m.b.t.
de voeding;- het samenstellen van diëten;

■ - het uilvoerenvan andere taken binnen de
praktijk.

Funktie-eisen:- goede contactuele eigenschappen;- affiniteit met natuurgeneeswijzen;- flexibiliteit.
Wij bieden:- een grote mate van zelfstandigheid in deze

funktie;
- een plaats binnen een jongen enthousiast team;
- een betrekking voor aanvankelijk 16 uur met

uitgroeimogelijkheid tot 32 uur per week;
- een honorering die afhankelijk is van leeftijd en

ervaring.
Sollicitaties met curriculum vitae kunt u schrijven aan;

Medisch Centrum Stenen Brug
Stenen Brug 7
6372 APLandgraaf

Voor meer informatiekunt u contact opnemen met,

I drs. P.B. Schróder, arts. Tel. 045-327272. _\

Banen op de weg
De Gemeenschappelijke Personeelsdienst Wegvervoer verzorg'
werk en scholing voor chauffeurs in het beroepsgoederenve'
voer.
Het werk kan zowel op uitzendbasis als in vaste dienst via d"
GPdW bij verschillende opdrachtgevers worden verricht.
Veel transportbedrijven hebben inmiddels hun zomerplanniM
aan ons doorgegeven. Om hier invulling aan te kunnen geven ke
men wij graag voorde zomerperiode(mei t/m september) in tof
tactmet:

nationaal/internationaal
chauffeurs
Het werk kan plaatsvinden bij diverse opdrachtgevers in gehe*
Oost-Nederland. Het gaat hierbij om tijdelijk werk voor zow#
lange als korte perioden.

Wij bieden een goed salaris conform de CAO beroepsgoederen'
vervoer.

Heeft u belangstelling of wilt u meer weten over onze perso-
neelsdienst, bel of kom aan bij één van de onderstaande vesti-
gingen:

Venlo,Koninginnesingel 54, tel. 077-547161
Geleen, Rijksweg-Centrum 86-88, tel. 046-745039

/d JiWegvervoer
""

cOrv —*—
_____Wk mm 'n \ ■___ ________________ f I ____■_■____Exel Comwiuter, de jongjte ■_________■ J|l||||||||h __WÊÊ__ ■__■__■ \ __________________________mm__________________

tevreden passagiers, enthousiaste i __^_______F__i 'reisbureaus en het gemotiveerdteam

van een jaarAir Exet Commuter. Wij
willen ieder»»bedanken voot het f I ,

h H nah A Ter WSterking van ons jong en enthousiast team, Als laatste zoeker) wij kandidaten

per dagv*rwtfde thubghsvtn Voor onze afdwUng Marketing ssales zoeken wij een Voor de afdeling Operatie»» zoeken wij een HOOFD CARINËZAKEN lïl/v
Maastricht Airport naar Amsterdam STEWARDESS l_*/v
en drie maal per dag naar London MARKETING MEDEWERKER IÏ./V HOOFD OPERATIONS Tfl/V Tevens vragen wij kandidaten te solliciteren De functie houdt in het kort liet volgende in:

Stansted. Onze doelgroep is primair 0m in aanmerking te komen voor deze functie verwachten wij naardefunctie van ♦ begeleiding van het corps stewardessen;. ...' ___.______■ ' die zich bezig houdt met dekontakten naar dereis-en dat jevoldoetaan het onderstaande profiel: Hij/zij zal belast worden met devolgende zaken: ♦ het verzorgen van de opleidingenvan zowel de serviceaanac zakelijke passagier mdc Euregio. corporale industrie. Het betreft voornamelijk een binnenfunctie ♦je bent maximaal 1.68 meter groot; ♦ vliegschema's van de vliegtuigen; DUIZENDPOOT m/v als 0D he'get)ied van devlie9veil'9neid'In de nabije toekomst zal Air Exel een waarbij tevens ondersteunendwerk aan de marketing manager ♦je bent een gastvrouw pur sang: gastvrijheid en klant- ♦ indelen van de bemanningen; "UlitnürUUl m/V inkoop en voorraadbeheersing van de catering;
lijnverbinding naar Berlijn openen. wrat geleverd. vriendelijkheidzijn jeeigen; ♦ afsluiten van contracten met de ♦ opstellen van verstrekkingenschema's;. ,__ - . ..' ♦je hebt ervaring in een gastgerichte job; afhandelingsmaatschappijen; De betreffende kandidaat zal zich bezig houden met: ♦indeling van het corps;

Door ac groei die wij meemaken zijn Qm jn te tomen voof g^ |unctje verwachten wij e> jehandelt kordaat, bent flexibel, spontaan en hebt een ♦ logistiek; ♦ beantwoorden telefoon; ♦ selecteren van personeel;
wij opzoek naar een vijftal nieuwe dat jevoldoet aan het onderstaande protiel. opgeruimd karakter; ♦ budgettering; ♦ ontvangst van gasten; ♦ opstellen en bewaken van hetbudget.

medewerkers diewij een "Welcome ♦ ervaring in het gebruik van reserveringssystemen (bij ♦ jehebt goede communicatieve vaardigheden; ♦ aanvragen slottijden. ♦ bijhoudenagenda directie;
t.. j» -n t voorkeur Corda); ♦je draagtrepresentativiteit hoog in het vaandel; ♦ secretariële zaken; Kandidaten die in aanmerking willen komen als hoofdaooara wuien toewensen. e> kennis van ticketing en tarifering; ♦je hebt minimaal een HAVO-diploma; Kandidaten die in aanmerking komen voor bovengenoemde ♦filing; cabinezaken, zullen aan de volgendeeisen moeten voldoen:
<^_ ♦ flexibel en stressbestendig; ♦ jemaximale confectiemaat is40; functie zijn mensen die ervaring hebben in bovengenoemde ♦ lichtadministratief werk. stressbestendig, grote mate van flexibiliteit t.a.v. beschikbare

_^ ♦ commercieel inzicht; ♦je bent niet ouder dan 25 jaar; zaken, die stressbestendigzijn, goed kunnen communiceren ♦ opleiding op MBO-niveau tijd, ervaring alsstewardess, ervaring in leidinggevende
_^T ♦ goedkunnen functioneren binneneen klein team; ♦ jewoont in de omgeving van MaastrichtAirport en bent met de overige afdelingen, flexibel kunnen optreden en logisch functie, creatief kunnen (mee-(denken, logistiek inzicht, enorm

AW ♦ organisatorisch inzicht; telefonisch bereikbaar; inzicht hebben. Uiteraard zal hij/zij in het team moeten passen. Kandidaten worden geacht een representatief voorkomen te enthousiasme, kunnen motiveren, produktgericht kunnen
♦ kennis van engelse en duitse taal; ♦ jemondelinge vaardigheid in Nederlands, Engels, Duits en hebben, goedkunnen omgaan met gasten en over secretariële denken, "service-minded", bereid zijn mee te vliegen en een
♦ opleiding op MBO-niveau eventueel aangevuld met een Frans is goed. Je brief met CV. kunt jesturen aan onderstaand adres, o.v.v. ervaring te beschikken. goede communicatieve vaardigheid in de moderne talen.

toeristische opleiding. VACOPSO66 in de linkerbovenhoekvan de envelop.
y__C__»^__-w__-_ Jereactie (inclusief pasfoto) kun jesturen naar onderstaand ______H____Hi_R______H_M__PßHHHiaHß_i_____i Kandidaten kjnnen nunDrief' vergezeld Van een CV. sturen Kandidaten kunnen hun brief met CV. aan onderstaand adres

COvwwS^k Je reactie kun jesturen naar onderstaand adres, o.v.v adres, o.v.v. VACSTEO36 in de linkerbovenhoekvan de 3*2 __EC39 553! naar onderstaand adres, o.v.v. VACDIRO3S in de sturen, o.v.v. VACCABO34 in de linkerbovenhoekvan de 'VACMARO2B in de linkerbovenhoek van de envelop. envelop. flhZ ES linkerbovenhoekvan de envelop. envelop.
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BEJAARDENVERZORGINGSTEHUIS WfëY^
„TER EYCK" \Mt//

Bejaardenverzorgingstehuis Ter Eyck, gevestigdte Heerlen, staat onderbeheervan de
Stichting Bejaardenvoorziening TerEyck en biedtwoongelegenheidaan 116 bewoners
enheeft ruim 60 medewerkers in vaste dienst.

Bejaardenverzorg ingstehuis TerEyck roept sollicitanten op voor de volgende funkties:

1. Afdelingshoofd
m/v 40 uurperweek

TAAX/FUNKTIE
Het afdelingshoofdorganiseert, coördineerten bewaakt de werkzaamheden binnen een team en is
verantwoordelijk voor het goedfunlctioneren ervan.
Daarnaast dienenvoorwaarden te worden gecreëerdvooreen optimaal werk- en leefklimaat.
Het afdelingshoofd isrechtstreeks verantwoording verschuldigdoon het Hoofd Vezorgingen
Verpleging.
SELEKTIE-EISEN
Belangstellenden dienen aan devolgende eisen te voldoen:
Opleiding: minimaal diploma ziekenverzorgende;

diploma van een vervolgopleiding leidinggeven strekttot aanbeveling.
Ervaring- ineenleidinggevendefunktie.
Persoon. kandidaten dienen tebeschikken over leidinggevendeen organisatorische capaciteiten.

2. Ziekenverzorgenden/
bejaardenverzorgenden
m/v full-time en part-time
voor de afdelingen verzorging, groepsverzorging en substitutie-project verpleeghuis
TAAK/FUNKTIE
De kandidaten werken in teamverband. Naast verzorgendeaktiviteiten behoren ookspecifiek- begeleidende werkzaamheden, metnamegericht op psycho-sociale en psycho-geriatrische bewoners,

J' tothet takenpakket.
SELEKTIE-EISEN
Opleiding: kandidaten dienen inhet bezit te zijn van het bij de funktie behorend diploma.
Ervaring: in ruime matestrekt totaanbeveling.
Persoon: kandidaten dienen te beschikken over,voor despecifieke afdeling, noodzakelijke,

capaciteiten.

3. Aktiviteitenbegeleiders
m/v minimaal 20 uur perweek
voor het substitutieproject verpleeghuiszorg
TAAK/FUNKTIE
Dit project, met eenmaximale looptijd van drie jaar,beoogt aan verpleeghuis geïndiceerdebewoners
intensieve begeleiding te geven gedurende dedog, individueel en/of in groepsverband.
Het geheel wordt begeleid door Verpleeghuis Schuttershof.
De kandidaten werken in team-verband.
Naast verzorgende aktiviteiten behoren specifiekbegeleidende werkzaamheden,gericht op de
doelgroep, tothet takenpakket.
SELEKTIE-EISEN
Opleiding: kandidaten dienen in hetbezit te zijn van het diploma aktiviteitenbegeleiding.
Ervaring- in ruime mate is gewenst, afgestemd op de doelgroep.
Persoon: naast devoor difproject specifiek noodzakelijkecapaciteiten, is een flexibele

inzetbaarheid gewenst.

4. Oproepkrachten/invalkrachten_*

Voor dediensten verzorging en receptie/administratie zoeken wij kandidaten, die gedurendediverse
dagdelen, op afroep, beschikbaarkunnen zijn.
Van dekandidaten verwachten wij, dat zij beschikken over de nodige ervaring in dediverse diensten.

5. Vakantiewerkers .*

Voor het ovenbruggenvan de vakantieperiode 1992zoeken wij kandidaten, die gedurende de
periode juli t/m septembervakantiewerk kunnen doen voor de afdelingen verzorging, huishoudingen
keuken.
Algemeen
FUNKTIE-EISEN- goede kontaktuele eigenschappen;- belangstelling en begrip hebbenvoor de ouderwordende mens;- ervaring strekt tot aanbeveling;- in het bezit zijn vaneen geldigEHBO-diploma (vakature 1 t/m 4).
De arbeidsvoorwaarden zijn geregeldvolgens de CAO.-bejaardentehuizen.

1 Schriftelijke sollicitaties kunt u binnen 10dagen richten oan:
I Bejaardenverzorgingstehuis TerEyck, JohnFranklinstroat 30,6413 TB Heerlen, t.a.v. de direktie.

Voor inlichtingenkunt u zich wenden lot de heerH Cordewiner, od)unkl-érekleur, lel. 045-220622. mn

HÜIOEDERS I
jMOO/sre

ezorg moeeier dg dag van Daarmee wordt fietsen veel
far leven. Met 'n fonkel- plezieriger. Kijk voor hetn,euvve Batavus. Het sportieve mooiste kado bij de Batavus

*arakter spreekt haar on- dealer.
£iddellijk aan. .____

" opslï_Xte Loop' de akke!iik^ RijwielhandelpstaP. het probleemloze 'Scnakelen, de fraaie kleuren... J#*l_^_»k___*

Wêr Hommerterweg 86I -~-^^^~~<^—*-s-~*~r~~"^ Hoensbroek - 045-212936

Rijwielhandel Rijwielhandel

Hub Arets W. Lemmerlijn
Rdr. Hoenstraat 118 Rijksweg 3-5
Hoensbroek - 045-211893 Margraten - 04458-1310

Rijwielhandel /^HL-k
Boumans OMJ)

Patronaatstraat 4 t/o kerk Leenhof Statenlaan 2
J_andgraaf - 045-313831 Valkenburg/Broekhem

Tweewielercentrum /^^i^515**^

punplein 24-25 Valkenburgerweg 12
«-andgraaf - 045-312644 Voerendaal - 045-754244

- - - I I _-_
_____

fl __, J|-| AAtrl—e^»^—^M»^»^—i J_L JL\_/V^AV*. "i______glll
■■^___________________________H__ N_NMMWMMtti*: --J_______)|]|___^_K__|__t_?

==^= Onderhoudsdienst m/v
Johnson MattheyB. V. ontwikkelt Funktie-informatie: Gevraagd wordt:
en produceert half-fabrikaten en
eindbrodukten voor gaat'e'd'n8 geven aan de onderhoudsdienst, " opleiding MTS-werktuigbouw

bestaande uit 6 medewerkers. " affiniteit met elektro-techniekdecorattetecnnteken, welke Dgze heeft nauwe kontakten met de " enkele jaren ervaring in een
worden toegepast op aardewerk, produktie in verband met storingen. vergelijkbare funktie
porselein en glas. U bent verantwoordelijk voor het intensiveren " leidinggevendekwaliteiten
Deze hoogwaardige produkten van het preventiefonderhouden de uitvoering " initiatief, ambitie en een
worden over de gehele wereld van de calibratievoorschriften. kwaliteitsbewuste instelling

Kontakten met toeleveranciers behoren ook tot " kennis van de Engelse taal
afgezet Johnson Matthey8.V.. Uw werkgebied. " leeftijd 30-35 jaar.
Holland, is een dochteronder-
nemingvan Johnson Matthey Johnson Maöhey
PLC. Hetbedrijf te Maastricht telt
ruim 150 medewerkers. De funktie biedt uitstekende perspektieven voor de toekomst in een middelgrote organisatie,

waarin men gewend is op informele wijze samen te werken.
Het salarisen de secundairevoorwaarden zijn zonder meer goed.

Informatie en sollicitatie:
Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Personeelszaken
onder nummer 043-632444. Uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van cv. en recente pasfoto, kunt
u zenden aan: Johnson Matthey 8.V., Postbus 23,6200 AA Maastricht

HERHAALDE OPROEP t.a.v. de afdeling Personeelszaken.

———m——^——^—m _________ UML_X_i
________^m^____________________i ::uH.miï,:<<Mtmy*msi?ïsm!.' ' m*—m

Colour andPrint Division

rfl_fk_\ APK KEURINGSSTATION

is een erkend gespecialiseerd bedrijf voor de
algemene periodieke keuring van
personenauto's.
Wegens uitbreiding van ons bedrijf zoeken wij op
korte termijn een

APK-KEURMEESTER mn
Wat vragen wij:
Een jong energiek persoon met goede
contactuele eigenschappen in de leeftijd van
25-35 jaardie geheel zelfstandig kan werken,
voldoende ervaring heeft in dezebranche en in
het bezit isvan een monteurs- en APK
keurmeester diploma.

Wat bieden wij:
Een zelfstandige dynamische functie met

„ arbeidsvoorwaarden zoals u die van een
moderne onderneming mag verwachten.

Sollicitaties:
Deze kunt u schriftelijk richten
binnen 8 dagen aan:
Coza APK keuringsstation
Heerlerweg 134
6367 AH Voerendaal
t.a.v. dhr. C. v. Zandvoort

CURSUSSEN*
OPLEIDINGEN

Verkoper m/v
Voor een slagerij in Kerkrade. Ervaring is niet vereist, daar u
de mogelijkheid krijgt gedurende 1 dag per week een
opleiding te volgen. Uw leeftijd is 18-22 jaar. Deze baan is
voor lange tijd.

Informatie bij Yvonne Martens, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

■v randstad uitzendbureau

!«& GEOPEND

Wh CHINEES SPEC.
ijfc RESTAURANT
|£| JIN POO

110 zitplaatsen. Afhalen mogelijk.
Raadhuisstr. 118 Hulsberg.
Tel. 04405-3108.
Ruime parkeergelegenheid.
Geopend van 11.30uur tot 23.00 uur.

SIMAVI heeft uw steun nodig, voor medische
projekten in ontwikkelingslanden.Dit jaarstaat

de drinkwater-voorzieningcentraal.

giro 300100
V B«E_ffi' VOOR MEDISCHE HULP IN ONTWIKKELINGSLANDEN

\^~]C I MAVI Spruitenbossiraal 6. 2012 LX Haarlem

i

Sunljens Digital Music Shop
|___lSllil__l

De loeisenspeciaalzaak in Limburg!
Synthesizers koop je niel zomaar! Laai
U vakkundig adviseren door onze
verkopers Rob Papen ol Rob Essers
Gespecialiseerd in House muziek,
fop-40, Alarien MS dos Software

Dealer van:
Ensoniq, E-mu, Yamaha, WakJort,
Alesrs, Korg, Roland. C-Lab.
Steinberg, lascam, Rocktton, Fostex

MEI-KEYBOARDMAAND!
10% 10l 30% Korting op alle

modellen.
Technics; Yamaha; Gem < Fartisa

Stationstraat 11 - 6131 AX SITTARD
Telefoon: 046-580064

MIjTTMBI/PDI-OPLEIDINGEN
\\M\M_mj_fl Avondopleidingen te: Heerlen, Maastricht, Venlo, Eindhoven, Nijmegen.

- AMBI-88 modulen:
HEO, HEI, HE2, HSI, HS2, HS3, HS4, HBI, HB2, HPI, HP6

- Praktijkdiploma Informatica PDI-I en PDI-II
Voor meer informatie onderstaande bon ongefrankeerd opsturen naar:
C.C.O. Antwoordnummer 33, 6400 VC Heerlen, of bel 045 - 717600.
dhr/mw/mej: opl : _
adres: tel.: g

I j _i

woonpl.: ; Kt.:

'W_\i_^_\ JJ_J [__’__] ?__£__ _L/_i SS ______ ______
Met een opleiding van

______________-»_-»»~-————————_—___.______ Stichting EuroAcadcmic
_^. Nederland__^_ï OPLBIDINGSINSTITUUT * *J „DE THERMEN" Cn \

Raadhuisplein tS Heerten _L_vJ■ Telefoon: 045-713717 *■_____■ I ' * *
Directie kuil je alle kanten Op Medewerk(st)er Uitgaand
Secretaresse r*g—. Reisverkeer en Toerisme

Medisch -—■ ~~^/ \^^~~~—" E"""Secretaresse / \ Host/Hostess

Ssse «ecepfionisle £»— Sosless
Erkend door de minister van onderwijs en wetenschappen op grond van de wel op de
erkende onderwijsinstellingen voor zover het onderwijs binnen dereikwijdte van de wet valt.

* (Eventueel met mogelijkheid tot studiefinanciering)

i^"Dl7l\J T_i _% /__ VRIJDAG K Ml I 1992U-TJfcjill JLlAlj i*,;.iK,i,ii

Informatie en aanmelding:
Raadhuisplein 15, Heerlen, 045-713717 §w

I

StÜCoÜtp
Maastricht Heerlen Roermond

4^_____i

Investeer in je toekomst
en kies voor een korte en krachtige

MANAGEMENTOPLEIDING
KHO BEDRIJFSKUNDE

Een jaarBell College is mooi
meegenomen

TOERISTISCHE EN SfcCRETARILE OPLEIDINGEN
met specialisatie op juridischen medisch gebied mcl.

buitenlandse talendiploma's van de Alliance Franchise,
het Goethe Institut en University of Cambridge.

Kom zaterdag 9 mei,
informatie om 11.00 en 13.00 uur

Managementopleidingen: Umbertuslaan 8, Maastricht
Secr. en toer. opleidingen: Stationsstraat 17, Maastricht

Studiegids aanvragen: 043-218095
Studiefinanciering WSf 18-

--

wi I^*l yÊ

■__■____ k JÈ I

I --«.c .**>»■','wI' ""■■ I
________! MK/*^- Ilr^mTl ln*m_t__Mr«al ’ u M**>,_^i_>L

__pap>___PÉi / * 0"

■^_____l____________l \ " «„S-*"** °Ma__^P -s_\
■_______________■■___■ ,-_^>^ -*C.'a"ttf l

■É_É_É__________| ■ 'WK <- /*'._ » /',__n^TrWr«__Tr^,!W-^

____>M9PtPPVPMII _PÜP^P WVpPli HRI

OOK DIE 50 FOLDERS
VERSPREIDEN WE. NET ZO GOED

ALS DIE 5 MIUOEN...
Bel Spiral als 't betrouwbaar verspreid moet

worden!

Fabneksstraat 7, 5961 PK Horst,, jQi Postbus 6094. 5960 AB Horst
telefoon 04709-84222, 'V— fax 04709-84333

SIMKAI

\. Dressoir 220cm breed / -______■
Stuntprijs / E || jW*^

■__T^9r_*^s. / *■■ __________________
__________________________________-P4«E** * * ____-_>'"

"""B TOll Ju - j___P-»' In_l

Modern, strak en elegant dressoir. Kleur: hoogglans zwart/zwart
Ook leverbaar als afgebeeld 270 cm breed. Prijs ’ 1895,-



Hoe gedisciplineerd
en goed

gesoigneerd zien
deAmerikanen

er uit.

door

HANS
TOONEN

gen de een-ketelige veldkeuken (Opel 1938).
Met zon zielig zootje valt ook geen oorlog te
winnen, hoor jeArend denken.
En loopnu even mee naar degaarkeuken van
de 101Pantser Divisie, 61ste Amerikaanse In-
fanterie.
Vier stoere Gl'srondom een drie-ketelige Che-
vrolet-keukenwagen.RolletjesLife Savers bin-
nen handbereik. Ingeblikt ontbijt, lunch en
diner.
Is het een wonder dat de'Krauten' voor deze
bevrijders op de loop zijngegaan, hoor jeArend
pochen.

De moraal: omdatdeDuitsers bijna een halve
eeuw geledenverloren hebben, dos je hen nu
uit als gelaarsd geteisem.
Jekrijgt er het gevoel alsof deLuxemburger
met zijn museum een langeneus trekt naar de
overburen. Alsof hij deDuitsers nog altijd on-
der schothoudt.

En sluit zijn verdriet af meteen lange lijstvan
eretitels.

Afstand
Terug naar het gazon voor het Victory Memo-
rial Museum. Vier oud-vechtjassen van de Bel-
gischeBrigade Piron, te vergelijken met onze,
eveneens in Engeland opgerichte Prinses Irene
Brigade, krakelen over debespeurde 'moffen-
haat'.
Pierre Crevecoeur, een ex-sergeantvan 72, ver-
zucht: „Zo schlemielig liepen de Duitsers er nu
ook weer nietbij. Ik kan dan ook best begrijpen
dat de ARD onlangs in een half uur durendetv-
documentairestevig te keer is gegaan tegen dit
museum."
Andries Artyme, 70 en ridder in deLeopoldsor-
de, poot het Piron-vaandel in het gazon. „Inder-
daad, meer danvijfenveertig jaarria de Tweede
Wereldoorlog had Arend wat meer afstand kun-
nen nemen van zijn afkeervan de Duitsers.
Maar zelf laat ik er het slapen niet voor. Daar-
voor heb ik te veel ellende meegemaakt van die
Duitsers." En spoeltzijn leventerug naar Ban-
dee, december 1944. Omdat ze verdacht worden
van spionagevoor de oprukkende Geallieerden
worden negenentwintigBelgen door Duitsers
onder leiding van een Zwitserse SS'er stan-
drechtelijk geëxecuteerd. AndriesArtyme was
die dag toevallig neteven weg. En moet er een
levenlang mee leren omgaan.

Roger Dunon, 67, vult aan: „Vergeet verderniet
dat wij als jongeBelgen ook enorm opkeken te-
gen deAmerikanen en Engelsen. De laatsten
waren, vergeleken met de Moffen, uiterst cor-
rect. En deAmerikanen waren buitengewoon
soepel in de omgang. Alsof ze op toernee waren.

Ikonen

Die nonchalance vind jeookterug in dit mu-
seum."

Geen plek
Wat devijfveteranen meer verdriet, is de pijn-
lijkeafwezigheid in het Victory Memorial Mu-
seum van het Belgische aandeel in de strijd.
Gaston Vanbrabant, 67, is ontgoocheld. „Dit
museum staat toch in België, nietwaar. Maar tot
vandaag is er geen plekje vrijgemaakt voor onze
brigade."
Even voor de historici: denaar Engeland ge-
vluchte majoor Jean Baptiste Piron kreeg in
1941 het commandoover een Belgische licht
gemotoriseerde brigade. Augustus 1944 aan wal
in Normandië.Ontzette op 4 september Brus-
sel. Vocht alseen leeuw bij hetKanaal van
Wessem. En rukte mee op naar hetLand van
Maas en deBetuwe.
Voor nog meerBelgische wapenfeiten kunt u
beter terecht in hetBevrijdingsmuseum in
Groesbeek. In Arlon pronkt niet meer daneen
MXI/II ofwel de 'brencarrier'.
Vanbrabant wijst naar de matgroene relikwie
achter vers prikkeldraad. En bromt: „Weetje
datwij diezelfin alle haast op dekop hebben
getikt. Directeur Arend had namelijk ter ere
van onze brigade een Sherman-tank aange-
kocht. Maar zon tank paste helemaalnietbij de
Brigade Piron. Hebben we ook nooit gehad. Om
zowel Arend als ons voor een historische blun-
der te behoeden, hebben we inLeopoldshurg.
gauw deze 'brencarrier' opgehaald. En opge-
poetst hier neergezet."

De 'brencarrier' moet wel buiten op het gazon
blijven. Binnen buigt het museum doorvan ge-
leende victorie. En te aangediktemoffenhaat.

natuurlijk ook de beste bedoelingen met zijn
Victory Memorial Museum, daarvlak aan de
autosnelweg tu«sen Luik enLuxemburg. Prima
plek. Want in de nabije Ardennen ging deDuit-
se generaalVonManteuffel er met zijn 5e Pant-
serleger in januari 1945 over de geallieerdeknie.
Een heerlijk gevoel, zon gewonnen veldslag.
Zeker voor Guy Franz Arend. Zestien is ie als
hij met zijn ouders vanuit Bastogne evacueert
om in Brussel te schuilen voor het Ardennenof-
fensief. Eenmaal terug in Bastogne kent hij zijn
stad nauwelijks terug. Zijn idee ooit een oor-
logsmuseum op te richten is nu een gedroomde
werkelijkheid.

Wel dewerkelijkheida la Arend. Van deGeal-
lieerden niets dan goed. Maar tegen detoch al
op de grond liggende Duitsers mag jevan hem
best nog eens schoppen. Arends hekel aan de
'moffen' isvan degezichtenvan deDuitse sol-
datenaf te lezen. Om zo realistisch mogelijk
over te komen heeft Arend zeker driehonderd
levensgrote etalage-poppen in gevechtstenue
gestoken. En tussen de collectieoorlogstuig op-
gesteld.
Doel: authentiek en objectief overkomen. Ten-
minste, dat wil de museumfolder elkebezoeker
laten geloven.

Zootje
Objectiefkan een oorlogsmuseum nooit zijn.
Net als in een oorlog bijt dewaarheid er als eer-

( ste in het zand. Neem bij voorbeeld de manier
waarop Arend het tafereel rond een Duitse
veldkeuken uitbeeldt. Niemand van de zeven
Duitse soldaten oogt normaal. Als struikrovers,
zo zitten ze erbij. De ene mof heeft een lapje
voor het oog. De 'Feldwebel' hangt lallend te-

Verloren
Hoekomt u erbij, gromt Guy Franz Arend per
fax vanuit Arlon. Van kritiek op devermeende
'moffenhaat' kijkt hij geërgerd op. Inderdaad,
deARD is over hem heen gestruikeld omdat hij
als Luxemburger weigert Duits te spreken.
„Door deoorlog ben ik detaalvan mijnvader
verloren..."
Arend wijst naar twee, eerdere door hem opge-
richte oorlogsikonen, waaronder het Nuts Mu-
seum in Bastogne (1950), alstoonbeeld van
objectiviteit. Om vervolgens te verzuchten:
„Verwacht van mij geen patriotisme. Op mijn
zestiende heb ik meals vrijwilligergemeld bij
het Amerikaanse leger. En mijn vader is een
dagvoor de Bevrijding doodgemarteld."
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\ ü Oi ze staan erbij als een hinkend^^-^ H^
\ " 'Herren volk. Of als geklopte 'moffen', W
\ — daar in het Victory Memorial Museum in Arlon, "^-fl W
\ België. Waarom die geur van onverdraagzaamheid, W
\ anno 1992? Nu niet meteen terugroepen dat de overwinnaar ffl\ altijd gelijk heeft. Of dat België dank zij de veldheren fc^B W
\ o^'^ Eisenhower en Montgomery er niet drie- maar hoofdzakelijk tweetalig Bfelfl WV bij ligt. Of dat je vader nog altijd zn fiets niet terug heeft. Daarvoor m, "mkf

is de manier waarop de Duitsers te kijk zijn gezet in dit particuliere __L 7y^^^ oorlogsmuseum te grof. Zelfs een vuistvol oorlogshelden van de Belgische
Brigade Piron schaamt zich een beetje voor de 'moffen. Over hun verdriet straks meer.

I Het vertekende verdriet van Arlon

Limburgs dagblad vrijuit
Zaterdag 2 mei 1992 "36

De vertekening in
beeld: Duitse
soldaten als

zuipend zootje
rond de

veldkeuken.

Loop eerst even mee in het schemerdonkere
Victory Memorial Museum, de privé-wapenka-
mervan GuyFranz Arend, een zakelijkeLu-
xemburger van 64. Met lakaan Duitsers. En dat
wil hij weten ook.
Zijn museum in Arlon is een in legergroen op-
gekalefaterde ode aan de opmars van de Ameri-
kanen, Britten,Canadezen. Van El Alamein tot
Bastogne, waar Hitler zijn Waterloo vond.
Sofar, so good.
In één woord indrukwekkend, dieverzameling
rollend militair materieel. Om te stelen, al die
legermotorfietsen waaronder de tweecylinder
Zündapp SS 46495 en deHarley, nummer 41
van de 101 Military Police.

Die zaterdagmiddag is het museum verrijkt met
een Churchill Crocodile Tank, een Britse vlam-
menwerper. De opgetrommeldeBelgische mili-
taire kapel speelt 'God Save the Queen'. Ook
niks op tegen.
Even later weerklinkt soepel 'Stars and Stripes'
als Navo-generaal John Galvin deAmerikaanse
jachtvlieger'Gooney Bird' ofwel de C 47 ont-
hult. Moeiteloos speelt deband vervolgens de
'Brabanconne' voor de jongsteaanwinst, een
'brencarrier' waarmee de Belgische brigade Pi-
ron was uitgerust. Oorlogsveteraan Stephan
Feyton uit Hasselt heeft het even moeilijk.
En zo hoort het ook.

Bij ikonen uit opa's oorlog (1940-45) mag jebest
stilstaan.
Van Margraten en IJsselstein leer jedat sneuve-
lenaan weerszijden doodgewoon is. Van het
Oorlogsmuseum in Overloon leer je het verle-
den niette vergeten. Guy Franz Arend heeft



Ook rotan,
hout en ijzer

kunnen
duurzaam zijn

Zonne-energie
in woningbouw

Natuurlijke
trend voor

tuinmeubels

Bij verhuizen hoort vaak nieuw interieur

Met goed plan stap
voor stap inrichten

" Een Engels teakhouten tuinmeubilair.

té* 1 e hitte en de stank van de stad
f ontvluchten, begon op beschei-en schaal al in het midden van de, chttiende eeuw. Rijke stedelingen
jouwden toen buiten de stad zo-
merhuizen. In de tuin zetten ze veel-

tuinhuisje of theekoepel.

2
e Engelse adel heeft vooral eenrol

°esPeeld bij het laten ontwikkelen
f5 11 diverse opvouwbare meubels.. e bloeiperiode van het opklapbare

moet tussen 1867 en
*>00 gelegen hebben. Toen werden

X* Engeland 305 patenten aange-
legd voor opvouwbare stoelen,

in de periode van 1620 tot
*«66 (246 jaar) maar 228 patenten
°or opvouwbare meubels werden

Hier zaten de bedden
ft kisten ook nog bij.
j**e opkomst van het reizen per lu-
?u?us stoomschip bracht begin
l eeuw de zogenaamde

Hogedrukreiniger
in pistoolmodel

'deck-chair' onder de aandacht. Dit
is nog steeds een populair meubel
voor tuin, serre of balkon.

Kunststof
In deze tijd ziet het er naar uit dat
de witte 'no-nonsense-tuinstoel, die
jarenlang populair was in ons land,
het veld gaatruimen voor natuurlij-
ke materialen. Nu door serres en
veranda's de grenzen tussen binnen
en buiten vervagen, is het zinvol om
na te denken over het materiaal dat
we kiezen. Er zijn recyclebare,
hoogwaardige natuurlijke materia-
len als roestbestendig aluminium;
er is een grote keus uit exotische
houtsoorten als teak en iroko.
Maar vooral romantische rotanmeu-
bels , verkrijgbaar in allerlei kleu-
ren en modellen, zijn momenteel
erg in trek. Na de zomer is het niet
moeihjk om hiervoor een passend
plekje binnenshuis te vinden, in
serre, keuken, hal, woon- of slaap-
kamer.

Ondertussen blijven ook de fabri-
kanten van kunststof tuinmeubels
hun best doen om met steeds lu-
xueuzere en completere tuinsets
klanten te winnen. Naast witkomen
ook andere kleurep in beeld. Het is
overigens aardig om te weten dat
zwarte tuinmeubels vaak gemaakt
zijn van hergebruiktkunststof.

Duurzaam
Brj de keuze van tuinmeubels zijn
smaak en financiële mogelijkheden
van de koper bepalend. Daarnaast
spelen modetrends en technische
mogelijkheden een rol. Hoeveel
ruimte heeft u bijvoorbeeld om de
tuinset op te bergen?
Voor wie het decoratieve aspect net
zo belangrijk vindt als functionali-
teit, loont het de moeite om een -
wat duurdere - keuze te maken. Te
kiezen voor goede fauteuils, ban-
ken, ligbedden, stoelen en tafels
van smeedijzer, aluminium, rotan of
hout, die niet te veel onderhoud
vergen.
Want om weerstand te kunnen bie-
den aan zowel de guurste als de
heetste Hollandse zomerdagen, is
kwaliteit noodzakelijk.

Verhuizen kost bedstro,
zegt een oud spreekwoord.
Waarmee bedoeld wordt dat
het geld kost, vaak heel veel
geld. Tegenwoordig schaf-

fen weons dikwijls met een
ander huis ook een (deels)

ander interieur aan. We ver-
huizen bovendien vaker en
we willen ons vooral mooi

inrichten.

DOOR THEA WAMELINK

DOOR MAR GROEN

Hoe ging dat vroeger, toen wonen
nog veel statischer was en een inte-
rieur lang mee moest gaan? De
meeste mensen kochten eenmaal in
hun leven, als ze gingen trouwen,
complete ameublementen voor de
eetkamer, de zitkamer en de slaap-
kamer. Men kocht er wel eens een
nieuw meubelstuk bij, liet zitmeu-
belen opnieuw bekleden, maar daar
bleef het dan meestal bij.
Vroeger werd 'degelijkheid' als het
belangrijkste aspect beschouwd.
Weliswaar lettenwij de laatste jaren
weer meer op de kwaliteit van wat
we voor het interieur kopen, maar
we schaffen ons daarnaast vaak
trendy spulletjes aan die we, als de
mode verandert, weer uit het huis
kunnen bannen.
Ook al verhuizen we vaker, er komt
een moment dat je tegen elkaar of
tegen jezelf zegt: zo, hier wil ik
voorlopig blijven wonen. En dan ga
je met veel zorg dat huis of apparte-
ment inrichten. Misschien vertrek
voor vertrek, om de kosten te kun-
nen spreiden, maar wel in het ach-
terhoofd een uitgewerkt plan voor
het gehele interieur.

Vroeger dachten we veel meer 'ka-
mergewijs'. Er was vaak wel een
zekere link tussen zit- en eetkamer,
maar de keuken en de slaapkamers,
dat was meestal een verhaal apart.

Drjkwijls vormden vooral de slaap-
kamers de sluitpost op de begro-
ting. En plannen om die te ver-
fraaien raakten soms helemaal in
het vergeetboek. Dat was logisch, in
tijden toen slaapkamers en niet te
vergeten keuken en badkamerkille,
onverwarmde vertrekken waren die
niet noodden tot aangenaam verpo-
zen.

Maar vandaag de dag wonen we in
een, letterlijk offiguurlijk, drempel-
loos interieur waarbij een vrijwel
naadloze overgang ontstaat tussen
entree, woongedeelte, keuken, bad-
kamer en slaapvertrekken. Geen
wonder dat we deze min of meer in
elkaar overlopende ruimten ook zó
willen inrichten dat vloeiende over-
gangen ontstaan. Om een evenwich-
tig geheel te scheppen heb je een
doordachtplan nodig, dat qua kleu-

Voor particulier gebruik is de
druk die dit 'waterkanon' levert
140 EW Bar, resulterend in een
pompdruk van 70 bar en een
nozzledruk die daar nauwelijks
onder blijft, meer dan sterk ge-
noeg om terrastegels, tuinpaden,
gevels, hoge ramen, de auto, ca-
ravan, boot, tuinmeubels, en
schuttingen zonder lichamelijke
inspanning in een , oogwenk
schoon te spuiten.
De aansluiting op de kraan ge-
schiedt met een snelkoppeling.
Als accessoires zijn een speciale
schuimlans met reinigingsmid-
del in een flacon, een roterende
borstel voor bijvoorbeeld carros-
seriewerk of ramen, een 'onder-
wagenwasser' (haaks hulpstuk
om lastig bereikbare plaatsen
zoals de onderkant van een auto-
chassis zonder bukken schoon te
maken) en zelfs een water/grit-
straalset verkrijgbaar.
Het grit dat met de waterstraal
meegevoerd wordt is op basis
van fijne glasvezels samenge-
steld. Het kaatst niet, zoals staal-
of glasgrit doet, keihard terug.
Het water/gritmengsel is in staat
om ijzerwerk zoals gesmede
tuinhekken, snel en afdoende te
ontroesten, ter voorbereiding op
nieuw schilderwerk.
De Hobby 70 kost standaard 549
gulden. Voor meer informatie:
KEW, Vianen, 03473-74484.

hebben in de
jaren stormerderhand*!e consumentenmarkt veroverd,

waren ze bestemd
y°°r de prossesionals, voor ge-
°ruik in de industrie en door

Op de
waterleiding aangesloten en met
Vfotorisch opgevoerde druk tot
(
-uo en zelfs hoger tot wel 160 bar

met atmosfeer of
~J0. en een veelvoud van de nor-
X*ale druk die de kraan levert)

het water uit de lans van
en dergelijk apparaat met zon

geweldige kracht dat zelfs het
hardnekkigste vuil en aange-
">°ekte aanslag van algen en an-
ere vervuiling op milieuvrien-ehjke wijze wrdt weggespoten.

?t dusver hadden hogedrukrei-"'gers voor huiselijk gebruik een
«adeel: het zijn over het alge-
J^een zware apparaten, waar je
Ji verplaatsing stevig aan moet
nien. Een nieuwe ontwikkeling

's «e KEW Hobby 70 die als pis-
oolmodel uitgevoerd is. Hij
/'eegt slechts rond de vijf kilo,veen derde van het gewicht vanen immobiele hogedrukreini-
?er). is dus gemakkelijk draag-
bar aan twee handgrepen, waar-van één verstelbaar om goed te
Kunnen richten op het object.

Schoon schieten

ren, materialen en stijl een eenheid
vormt.

Wanneer u een totaalplan maakt
voor de gehele inrichting wil dat
nog niet zeggen dat dit ook in één
keer bekostigd moet worden. Als u
naar een goede woonwinkel gaat
om meubels en accessoires van be-
kende fabrikanten (die niet morgen
verdwenen zijn) te kiezen, wordt
het u gemakkelijk gemaakt het huis

fase voor fase volgens een tevoren
uitgedokterd plan in te richten. Be-
spreek het plan grondig met de le-
veranciers), maak samen een goede
werkvolgorde. Sommige interieur-
produkten hebben een lange lever-
tijd.

In een stap-voor-stap plan hoeft dat
geen ergernis te geven. Als de be-
stelling maar geleverd kan worden
wanneer u aan de volgende fase toe

bent. Dat wil zeggen: trjdig en goed
plannen.

Het maken van een totaalplan ligt
niet iedereen. Je hebt wel bepaalde
ideeën, maar weet niet precies hoe
je die moet uitwerken, en wat de
mogelijkheden zijn. Een goed ad-
vies van een binnenhuisarchitect
kan je dan behoeden voor verkeer-
de aankopen of net niet helemaal
geslaagde kleurencombinaties.

De binnnenhuisarchitect is meestal
ook beter op de hoogte van de ver-
schillende mogelijkheden in meu-
belen, stoffering, verlichting en
noem maar op. De kosten voor deze
vakkundige ondersteuning verdien
je meestal weer terug, al was het
maar omdat je gespaard blijft voor
aankopen die achteraf zwaar tegen-
vallen. En die dan na verloop van
tijd toch maar weer vervangen wor-
den.

y'O-V C&C ★ tegels-natuursteen-marmer
y /j_^k* * badkamers
il C 4 \w * tegelzettersbedrijf

De betere merken, de beste vakmensen,
volledige garantie

INCLUSIEF BETAALBAAR " BETAALBAAR EXCLUSIEF
showroom kleinhaasdal 67 schimmert

04404-19160f1996
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Folderserie
Bomen & Hout

Limburgs WOONBLAD
Op welke palen werd Amsterdam
gebouwd? Waar is een slagershak-
blok van gemaakt? Is Robinia een
goede vervangervoor hardhout? De
Bomenstichting in Amsterdam
weet het antwoord op dezeen ande-
re vragen over hout. In de folderse-
rie 'Bomen en Hout' publiceert ze
geregeld allerlei wetenswaardighe-
den over dit materiaal.
In de uitgaven wordt aandacht be-
steed aan de vroegere toepassingen
van inlandse houtsoorten en aan de
huidige mogelijkheden.

Bomen & Hout is te bestellen door
2,50 gulden over te maken op post-
bankrekening 2108755 van de Bo-
menstichting in Utrecht, onder
vermelding van 'Bomen __ Hout.

De hele serie (17 delen) kost 28,50
gulden. Voor meer informatie kan
men contact opnemen met de Eio-
menstichting, tel. 030-340778.

In Nederland wordt in vijfduizend
huishoudens tapwater verwarmd
door de zon. Sinds de start van de
landelijke campagne '300.000 zon-
neboilers in 2010' een jaar geleden,
is het aantal zonneboilers in ons
land verdubbeld.

Door zonnewarmte te gebruik.en,
kan gemiddeld veertig procent van
het gasverbruik voor de verwar-
ming van tapwater worden be-
spaard.

De mogelijkheden om zonnecollec-
toren in het huidige en toekomstige
woningbouwbestand toe te passen,
worden in kaart gebracht tijdens
het symposium 'Zonne-energie in
de woningbouw' dat op vrijdag 15
mei in de congreszaal van de Mi-
lieudienst Eindhoven gehouden
wordt. De bedoeling is om de toe-
passing van zonnecollectoren te sti-
muleren.

zijn tegenwoor-
verkrijgbaar in allerlei

kwaliteiten en stijlen. Nadat
"toenlang kunststof tafels en
joelen vrijwel alle tuinen in
Nederland sierden, wordt te-
genwoordig steeds vaker ge-mzen voor natuurlijke mate-

als rotan en hout.

ret hjkt vreemd, maar nog niet zo
j

n 6 geleden waren tuinmeubels al-
n WeBgelegd voor de zeer welge-

ptelden. Want alleen die beschikten
'ftrners over vrije tijd. Het verpozen

Ri de natuur om de tijd te doden of

" De keuze
van kleuren,
materialenen
stijlen
is bepalend
voor het
scheppen
van eenheid
in huis.
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«3 woonpiccolos
Voor meer informatie zie eerste piccolopagina of bel

045-719966

Postbus 3100, 6401 DP Heerlen, Fax 045-739364

Te huur gevraagd
Te huur gevr. woonhuis,
omq. HOENSBROEK, huur
ca." ’700,-. Tel. 045-
-228-442 b.g.g. 729946.
Te huur gevr. per 15-5-92,
gemeub. APPARTEMENT
bp beg.gr. Br.o.nr. B-1476,
LD, Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.
Te h. gevr. royaal WOON-
HUIS in midden of noord
Limburg. Min. 3 slaapk.,
huur max. ’ 1.200,- p.m.
Tel. 0932-11735052.
Te -iuur gevr. WOONRUIM-
TE, max. ’ 800,-. Liefst met
2 slaapk. Tel. 04450-2004.

OG te huur

Heerlen Centr.
Op A stand te huur

winkelruimte plm. 20 m2.
Overname redelijke prijs,
lage huur. Brieven naar

Postb. 504, 6400 AM Hrln.
Te h. prachtig gelegen 4/5
camerappartementen aan
le Heesberg te HEERLEN,
-luurpr. ’650.- S ’700,-.
Tel. maandag tm vrijdag
>.00-10.00 uur 020-
-.405540. De Boer, Den
-lartog Hooft makelaars

Te huur gestoff APPARTE-
MENT te Nuth met 1 slaap-
kamer. Tel. 04492-2587.
Gunstig gelegen winkelpand
te huur, midden in het cen-
trum, naast Keurslagerij
Keulen te Hulsberg. Lage
huur, goede parkeermoge-
lijkheid. Inl. tel. 04405-1324.

Te huur:
Winkelpand

Roermond centrum, goede
ligging, 45 m2, aanv. direkt.

Info 04752-5442.

Sittard Café
in centrum (zonder woning).
Br.o.nr. B-1483, LD, Post-

bus 2610, 6401 DC Heerlen.
Valkenburg-Houthem, Half-
vrijst. WOONHUIS met kl.
voor-en achtert, 3 slpk.,
badk., keider en zolder.

’ 950,- excl. Br.o.nr.
B-1457, LD , Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
VALKENBURG, te huur
appartement, all-in. Tel.
04406-16439.
OPSLAGRUIMTE te huur in
boerderij, plm. 50 m2. Tel.
045-441650.
Halfvrijstaand HERENHUIS
met 4 slpks. Kerkrade-west,
Sophiastraat 5. Inl. na 14.00
uur 045-716407.

Onr. goed te koop aangeb.gevr.

Grensland Immobilien
Zoekt

met spoed huizen in Kerkrade en omgeving,
voor onze duitse klanten.

ieen verkoop, geen kosten. Btn. van ma. t/m zat. 9-20 uur.
g 045-453106

Unieke Aanbieding
Limbricht, Vrijheidslaan 29

Op toplocatie gelegen royale in prima staat verkerende
(Bungalow met ruime garage, perceel opp. 350 m2.

Royale entree, woonkamer 45 m2, gezellige eetkeuken,
badkamer met ligbad en 2etoilet, 3 ruime slaapkamers.

Patiotuin op het zuiden met vrije achterom.
Koopprijs slechts ’ 198.000,- k.k.

Inruil mogelijk
DENIS VASTGOED. Tel. 040-518428.

"*■ ONZEKERHEID OVER HYPOTHEEKRENTE ***
l-Cies 20 jaar, rentevast 8,6% met gemeente garantie.
Aktie: 9,1% 30 jr vast, spaarhyp.

lok bijzondere mogelijkheden voor 2e inkomen tot 30 jaar.
Bel tijdens kant.uren: 045-712255 na kantooruren/

vi/eekend 045-440731. Hypotheekadviseur J. Wetsels.
Stienstra Hypotheekservice

**** Spaarhypotheek - 8,9% ****
Hypotheekcentrum Limburg

-a 045-74 16 16
Snel en goed Uw huis verkopen?

Jee Storms O.G. Past.Vonckenstr.44 Geleen 046-742550
Geen Verkoop! Geen kosten

Vrijstaand landhuis
Bingelrade, Geerstraat 39

asitueerd in landelijke omgeving met blijvende panora-
sch uitzicht, Souterrain: onder gehele woning, waarin
a. garage groot 70 m2. Beg. gr.: L-kamer met dubb. deur
tar serre, ged. open keuken met eetbar v.v. alle comfort.
»dk.: ligbad, douche, vaste wastafel en toilet. Slaap-
rner. Apart toilet. Verd.: 2 slaapk. en bergruimte. Ged.
orzien van rolluiken en blinden. Het geheel is uitgevoerd
at 1e klas materialen. Pr.n.o.t.k. Tel. 04492-3175.

Spaubeek
iniek onder architekt. geb. gemod. woonhuis. Ind.: kelder,
vestibule, hal, woonkmrs. keuken, 3 slpkmrs. badk. plus
lb. douche en 2e toilet, mansarde, zolders, tuin op zuiden

grenslandelijk gebied uitst onderh. Bezichtiging uitst.
na tel, afspraak. Tel. 04493 -1644.

Bom, Hondsbroek

5 Luxe vrijstaande herenhuizen
op kavels van 280tot 350 m2.

Indeling woningen:
<j. grond woonk. 34 m2resp. 36 m2, keuken ca. 9 m2,
<euken type 2 van BV_ m2, garage. Verdieping 3 slaapk.
n 16, 12/2 en BV_ m2, badkamer met ligbad, douche,
ist. en 2e toilet. Zolder bereikb. d.m.v. vaste trap (37m2)

PRUZEN: VANAF’ 234.500,- V.O.N.
Voor verdere informatie of voor het maken van een

afspraak kunt u contact opnemen met

A BOUWBEDRIJF
W. Keileners b.v.

*

Putstraat 46 te Bom, tel. 04498-52714.

Vrijblijvende informatie
over huis verkopen

aag informeren wij u geheel vrijblijvend m.b.t. de ver-
op van uw woning, bungalow of landhuis. Wij vertellen u
n welke verkoopkansen u heeft, waar u allemaal reke-
\g mee dient te houden en hoe wij een eventueel ver-
op geheel voor u kunnen begeleiden,
il meteen voor een vrijblijvend gesprek met uw deskun-
ie N.V.M. Makelaars E. Weerts en L. Aquina.

■■Hf RflMakelaardij o.g , Taxaties. I__ II __lHypotheek — Adviescentrum

■_H_l ■S_Pfe_M_ Ruys de Beerenbroucklaan 28 M./K/lIG 110 6411G8 Heerlen NVM
rMrM^^ ■-"■ Tel (043)715.66 MAKELAAR

Het koopje van Landgraaf
Groenstraat 147

Tuin/natuur c.g. paardenlief-
hebbers, uniek mooi, let op!!!!

Werkelijk uniek mooi en rustig aan woonerf gelegen zeer
nostalgisch karakteristiek en artistiek woonhuis met gas
cv. op een perceel van maar liefst 805 m2. Ind.: hal/entree,
sfeervolle woonkamer, artistieke zitkamer, eetkeuken, bij-
keuken, douche, toilet kelder. 1e Verd.: 3 slaapkamers.

Koopprijs ’ 109.000,- k.k.
Penis Vastgoed 040-518428

Te koop in het Plan
Rode Put te Simpelveld

Apart gelegen hoekkavel geschikt voor de bouw van een
vrijstaand huis. Perceeloppervlakte 295 m 2

Prijs ’ 52.500,- mcl. BTW 10091082

Inl. Stienstra Makelaardij b.v.
Tel. 045 - 71 22 55

Neeroeteren (B)
Fraai aan bosrand gelegen,

vrijstaande boerderij met
stallenen meer dan 2 ha

weiland. Vaste prijs

’ 215.000,-k.k. Aankoop
van nog plm 3 ha mogelijk.
Zeer geschikt voor paarden.
Van Der Venne

VASTGOED GELEEN
Kantoor: Rijksw. Zd. 129.

Tel. 046-757551. Altijd
telefonisch bereikbaar.

Bouwkavel
a/d Heesbergstraat, Heerlen

opp. 822m2. Voor info:
V.O.C. 045-740900.

Grouwels/ Daelmans.
Tel. 043-254565

Bouwkavels
in B.P. Vrusschemig gel.
a/d Zandweg te Heerlen

opp. v.a. 746m2.
Prijzen va. ’ 102.500,-v.o.n.

Inl. V.O.C. 045-740900.
GrouwelsDaelmans.

Tel. 043-254565.
Uw huis verkopen
met behulp van de

echte makelaar
Bel de onroerend goed lijn
046 - 750 000 !
Peters & Partners Geleen
Geen verkoop -

Geen kosten
Brunssum

Te koop loods, ong. 300 m2,
op 1700 m 2grotendeels
verhard terrein. Geheel om-
heind. Voor div. doeleinden
geschikt. Vraagprijs

’ 160.000,-k.k.

LIVAC bv
Akerstraat Nrd 11, Bruns-
sum. Tel. 045-220550.

Brunssum
Hazelaar 27, (plan Hemel-
der): perfecte halfvrijstaan-
de woning, type drive-in,

bwj. '88, met garage, woonk.
met parketvloer, aansluitend
mooie tuin, keuken, bijkeu-
ken, 3 slaapk., badk. met

ligbad. Prijs ’ 169.000,- k.k.
(premie-overname mogelijk)

Inl. Paul Crombag Onroe-
rend Goed, Limbricht. Tel.

046-580087.

___BBS*sSt'-^ *_fJ^^____i*^* _§_

Brunssum
Treebeek, hoek ABC-straat
2/Wijenweg. Winkel-woon-
huis, bestaande uit een ver-
huurd winkelgedeelte (kap-
salon) en een ruime boyen-
woning met grote garage en
dakterras, leeg te aanvaar-
den. Lage maandlasten
door extra huurinkomsten.
Prijs ’ 125.000,-k.k.

■ nciquinci
Tel. 045-715566

Amstenrade
Hommerterweg 273, open

huis vandaag van 16.00 tot
17.00 (moet u van binnen

zien). Vrijstaand woonhuis
met aanbouw, provisiekel-
der, woonkamer, keuken,

bijkeuken, berging, toilet, lu-
xe badk., 3 slpks, vaste trap

naar zolder met 4e slpk.
KERKHOFFS Makelaardij
o.g. Beek, tel. 046-373427.

Te koop te Oirsbeek; vrij-
staand LANDHUIS met
garage, luxe keuken, ruime
woonkamer, 4 slpk. Opp.
420 m2. Prijs: ’ 289.000 k.k.
Telefoon 04409-3131.
Te k. vrijst. BUNGALOW, 3
slpk., zolder, gar., roll.,
therm. glas, 772 m2, pr.

’ 350.000,-. 045-752009.

Hoensbroek
Sleperstraat

Mooi gel. halfvrijst. woonh.
m. inpandige gar. Percopp.
340 m2. Ind.: entree, woonk.
eetk., keuken m. moderne
keukeninr., bijkeuken, 1e
verd.: 4 slaapk., badk. met
ligb., toilet en v.w. Aanv.: di-
rekt, pr. ’ 199.000,- k.k.

KRAMER MAKELAARDIJ
O.G. Tel. 046-373636.

Schaesberg
Keizerstr. 9, 3 jr. oud vrijst.
luxe woonh. op perc. v. 830m2innabijheid van winkel-
centrum Op deKamp. Inruil
eigen woning mogelijk. Vr.pr

’ 320.000,-k.k. Wijman &
Partners. 045-728671.

LANKLAAR (B) Dorpsstraat
21, vrijst. gr. (handels)huis
te koop, 5 slpk., 3 kelders,
dicht bij groot kruispunt. Inl.
notaris Schotsmans. Tel.
09-3211755165.
Te k. gevraagd HUIZEN
voor Duitse gezinnen. Euro
Immobilien, tel. 045-414015
Te k. BOUWGROND voor
vrijstaand huis te Heerier-
baan. Tel. 045-410808.
ZUTENDAAL(B) Bungalow
met tuinhuis op 13 are grond
uitstekende lokatie gren-
send aan bos, pr.

’ 205.000,-. Inl. 09-
-3211613646 na 18 uur.
CADIER EN KEER, Toren-
str. 4, op mooie lokatie te
koop uitst. onderhouden
vrijst. woonhuis met cv.,
gar., 3 kelders, voor-zij- en
achtertuin, 3 ruime slpks.,
royaal dakterras. 2e Verd.
alwaar 4e ruime slpk. Geen
makelaars. Vraagprijs

’ 295.000,- k.k.
HEERLEN, Cambriumstr.
100, hoekh. met garage, 3
slpk. Prijs ’125.000,- k.k.
Bij 100% hypotheek netto
mndlast ca. ’ 775,-. Wijman
& Partners. 045-728671 .
NIEUWENHAGEN, Hoog-
straat 163, vooroorl. woon-
huis met veel ruimte,

’ 157.000,-k.k. Wijman &
Partners. 045-728671.
Te koop groot WOONHUIS
met aanbouw, bergingen,
garage, tuin, 8.29 are, ge-
schikt voor dierenliefhebber,
’160.000,- k.k. Landgraaf.
045-326309.
HEERLEN, Koraalerf 99,
goed geïsoleerde eenge-
zinswoning, luxe keuken
met complete app., 3 slpk.
’125.000,- k. k. Wijman &
Partners. 045-726871.
HEERLEN, Reestraat. 15,
eengezinsw., 3 slpk., bad-
kamer m. ligbad, cv., in kin-
dervriendelijke buurt.
’107.000,- k.k. Wijman &
Partners. 045-728671.
PUTH, te koop halfvrijst.
woonhuis: cv., provisiekel-
der, hal, toilet, rondom dubb.
begl., in hardh. kozijnen, L-
vorm. woonk. met aanbouw
(41 m2), nieuwe keuken, 3
slaapk., badk., kl. tuin op 't
zuiden, veel privacy, garagei
(2.75x8.50) met nieuwe bij-
bouw, geschikt voor kantoor/
hobbyruimte. ’ 158.000,-
-k.k.Tel. 04493-3112.
Te k. WOONHUIS met gar.
en tuin, woonk., douche,
keuken, bijk., hal en serre, 3
slpk., zold. en keld. Ligging
Boerhaavestr.ss, Geleen-Z. i
046-749971 of 749540. 'Te k. HEERLEN Zuid halfvr.
huis 1958. Ind.: hal, toilet,
kelder, woonk. 42m2, keuk.,
bijkeuk. 1e verd.: 3 slpkrs,
badk. met douche, 2e toilet.
2e Verd.: 4e slpkr, zolder, c.
v., dubb. beglazing, garage,
zwembad en tuin. Vr.pr.
’220.000,- k.k. Tel. 045-
-420351.
Sittard, vrijst. WOONHUIS
met tuinhuis en royale tuin,
loods, div. garages, kantoor,
tot. opp. 1.800 m2, dichtbij
centrum. Tel. 046-525318.

Te koop nieuwbouw AP-
PARTEMENT gel. in Hout-
haelen (België). Ind.: living,
ing. keuken, 2 slpks., badk.,
gar., uitst. v. verhuur. Tel.
045-262113 tijd, kant.uren.
Te koop appartement te
HEERLEN, op loopafstand
van centrum, 2 slpks., open
keuken, balkon op zuiden,
inp. garage en lift. Prijs
’105.000,- k.k. Tel. 045-
-729503, na 19.00 uur. *
Te k. APPARTEMENT in
Brunssum, Rumpenerstr. op
1e verd. m. lift, luxe open
keuk. m. app., 2 slaapk.,
badk. met ligb. Met of zon-
der gar. Vr.pr. ’119.000,-
-k.k. 045-257475.
België HECHTEL: vrijst. villa
18 are, kunstst. kozijnen en
deuren, dubb. glas, cv., li-
ving 9x4 mtr., 3 slaapk., 4x4
mtr., keuken 4x4 mtr., badk.
4x3 mtr., bijkeuken. Beg.gr.
alles plavuizen, 2 garage-
boxen. Tel. 0932-11735052.
BLEIJERHEIDE/Groot Nu-
landstr. 36. Vrijst. woonhuis
met garage, mooie tuin (18
diep), 40 m2woonk., grote
eetkeuken, aparte hobby-
ruimte, veel ruimte, 4 slpk,
zolder, kelder, cv. Groot
pand. ’ 169.000,- k.k. Tel.
046-742550 Jos Storms o.g.
Geleen.
Ik zoek op korte termijn (juni/
juli) vrijst. of halfvrijst.
BUNGALOW of woonhuis,
geen plat dak, in rustige
omgeving van bos of heide,
gelegen in Kerkrade, Ge-
leen, Maastricht of Eijsden
of aan de Belgische grens,
woonruimte ca. 110 m2met
garage, provisiekelder, ber-
ging en tuin. Totale opp.
plm. 300-400 m2. Ideale in-
deling hal en wc, living met
eetkamer ca. 45 m2, geslo-
ten keuken 8 m2, 3 slpk. 18/
12/12 m2, badk. met ligbad,
douche en 2e toilet, max.
prijs ’ 225.000,-. Offertes
aan H. Schiffer, Comeliusstr
18, 5176 Inden 5 Duitsland.
Tel. 09-49.2465761.
NUTH-Vaesrade, halfvrijst.
woonhuis met gar. en tuin,
uitst. ligging, meerdere ex-
tras, pr. ’179.000,- k.k.
Tel. 045-243103.

Te k. app. centrum HEER-
LEN. Woonk., 3 slpkrs, badk
keuk., berging, kelder, vr.pr.

’ 72.500,-. Tel. 045-714087
Te koop luxe WOONARK
met vaste ligplaats. Tel.
04498-58512.
BRUNSSUM, Op gen Hoes
76, leuk gel. moderne ter-
raswoning (met dakterras 3
bij 5). Moderne inricht, met
tegelvl., aanbouwkeuken, 1
slpk., ruime woonk. Moet
van binnen gezien worden.
Zien is kopen! ’89.000,-
-k.k. Tel. 046-742550. Jos
Storms O.G. Geleen.
Overname subsidie mogelijk
te koop HEERLEN nabij
centrum, goed onderh. wo-
ning met voortuin, hal,
woonk. met open keuken,
dubb, berging. 1e verd: 2
slaapk., berging met cv.,
toilet, badk. met ligbad.
Aanv. direkt. Vr.pr.

’ 120.000,-k.k. Ma en wo na
19 uur 045-718349
Halfvrijst. WOONHUIS in
Nieuwenhagen met cv., L-
vormige woonkamer, 3 slpks
garage, tuin, ’ 145.000,- k.k
Tel. 045-453306.
VOERENDAAL, H.v. Velde-
kestr. 48. Woonh. opp. 365m2. Begr.gr.: hal, toilet, gr.
l-vorm. woonk. met open-
haard, half open luxe keu-
ken met app., gar./berging
met zolder. 1e verd: 3
slaapk., luxe badk. met ligb.,
2e toilet, vaste trap naar 2e
verd.: zolder/4e slaapk.
Royale tuin op het zuiden
onder arch. aangel. Bijz. he-
den travertin vloeren luxe
afwerking. Aanv.i.o. Pr.

’ 245.000,-k.k. 045-753381
GEMMENICH, Bieneheide,
gelegen bij het mooie Drie-
landenpunt, bouwen wij soli-
de prachtige woonhuizen.
Kijkdagen zat. en zond. van
14.00-16.00 uur. Aannemer
Hens, tel. 09-3287659512.
LANDGRAAF te k. apparte-
ment, bwj. '82. Ind.: hal,
bergr., grote kamer, open
keuken, w.c, slpk., balcon.
2e verd.: zolder, douche, 2e
w.c, 2 slpks., gez. kelder en
aparte schuur. Garage, bwj.
'88, pr. ’ 125.000,- k.k. Te
bevr. 045-315209 na 18.00

Bedrijfsruimte

Heerlen
Tussen Heerlen en Brunssum gunstig gel. uitst. onderhou-
den vrijst. bedrijfspand met luxe, boyenwoning en eigen
parkeervoorziening of bouwplaats. Ind.: winkel, kantoor
150m2, souterain met eigen ingang 82m2. Privéopp.
978m2. Aanv. i.o. Vr.pr. ’ 279.000,- k.k. Inl. 045-353334.

Stem, Den Hoekstraat 16
te huur

goed afgewerkte bedrijfsruimte van ca. 590 m2, inclusief
kantoor van ca. 70 m2, nabij snelweg Brussel-Antwerpen,

Maastricht-Eindhoven.
Huurprijs op aanvraag.

Tel. 046-332940 / 046-332330.
Te huur OPSLAGRUIMTE
plm. 100m2 te Heerlen en te
huur bedrijfsruimte plm. 600m2te Oirsbeek 045-241202

BouweaVerbouwen
Fa. ALTENA. Voor al uw
dakwerken, gevelwerken en
opruimdiensten. (Gratis
prijsopgave). Tel. 035-
-244893 b.g.g. 035-836183.
Semafoon 06-58454251.

bouwmat./machines
Te k. grote partij gebruikte
GRINDTEGELS, balken,
kepers, panlatten en hard-
houten vloerplanken. Han-
delsondern. Wolter, De
Koumen 51, Hoensbroek.
Tel. 045-229999.
Te k. 8 Mahonie BINNEN-
DEUREN waarvan 2 met
glas, 201x82cm met sluit-
werk ’ 50,- pst 04450-2325
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Te k. houten KOZUNEN met
deuren en ramen en dubbel
glas. Tel. 045-225751.
Te koop DAKPANNEN Oud
Hollands, plm. 65 m2, t.e.a
b. Tel. 045-414601.
Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

In/om de tuin

VIJVERFOLIE
V_ mm dik, ’ 5,- per m2.

Tel. 046-375189.
Impreg TUINHOUT b.v. In
de Cramer 18, Hrl. Tel. 045-
-717733; geïmpr. vuren- en
hardhouten vlonderplanken,
zeer stevige tuinschermen
en meubels, palen, planken,
bielzen, tuinhuisjes enz.
Te k. Prof. GRASMAAIER
merk Sabo, maaibreedte 45
cm, 2 takt, geheel gerevi-
seerd, perfect voor grote
grasvelden, nw.pr. ’ 2.100,-
Pr.n.o.t.k. Cambriumstr. 118
Heerlen (Zeswegen), tussen
11.00 en 14.30 uur.
Geïmpregneerde TUIN-
PLANKEN, palen, vlonder-
planken en damwand. Hout-
handel Jos Kuijpers, Holstr.
43, Margraten. Tel. 04458-
-1982.
GERANIUMS hang en
staande, perkplanten, kuip-
en hangplanten, vaste plan-
ten, containerplanten en co-
niferen. Graszoden 1e kwa-
liteit, grote partijen, speciale
prijs. Kwekerij/tuincentrum
Dautzenberg, Locht 23,
Kerkrade. 045-428900 en
Euverem 16, Gulpen. Tel.
04450-2131. (Gulpen iedere
zondag v. 10 tot 16u. geop.)
DOMPELPOMPEN voor
kelders en vijvers, 7.000 liter
per uur, 220 V, ’225,-. Jo
Knops, Rijksweg Zuid 195,
Sittard. Tel. 046-512718.
Te koop Rotan TERRAS-
STOELEN, geschikt voor
binnen en buiten. Tel. 045-
-418820.
Te k. PLANTEN voor in en
rondom vijver en moeras-
delen en rotstuin, tel. 045-
-217861

I NAM DE KERM

BETEkOP DE FIETS!
DAN VEPVUILJENIET^I
Steun deze actie, bestel het affiche of word lid!

fietsers ond enfb postbus 2 1 50
_<-> 3440 DD Woerden

/^fö tel. 03480-23! 19

Makelaars/taxateurs O.G.
A. Printhagenstraat 36 Geleen,

Berg a/d Maas, Steenweg
Ruim, geh. verbouwd, goed onderh. halfvrijst. woonh.
met inpand. garage en gr. tuin. Ind. 0.a.: woonk. met
tegelvl., open inger. keuken, op verd. 4 slpks., badk,
m. 2e toilet.
Vraagprijs ’ 215.000,-k.k.

Bom, Mulleberg
Vrijst. landhuis met 2 garages, gas-c.v. en tuin. Perc.
opp. 842 m 2.Ind. 0.a.: woonk. ca. 60 m2, 3slpk., com-
plete badk. en 2 hobbyzolders. Uitstekend geïsoleerd.
Koopprijs ’ 425.000,- k.k.
Geleen, Henri Hermanslaan
Diverse appartementen le, 2e, 3e en 4e woonlaag,
nieuwe kunststof kozijnen met dubb. beglazing.
Koopprijs v.a. ’ 78.000,- k.k.

__._._, ____':__ *_________|
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Geleen, Danikerstraat
Vrijst. woonhuis met gas-c.v., tuin. Ind. 0.a.: div. kel-
ders, woonk., keuken, bijkeuken, tuinkamer op verd., 4
slpks., douche, 2e toilet, bergzolder (vlizotrap).
Koopprijs ’ 180.000,-k.k.
Geleen, Hekerbeek
Dit pand moet u van binnen zien!
Geh. onderkelderd, uitst. geïs. ruim halfvrijst., woonh.,
bwjr. 1979, met gas-c.v., garage en tuin. Ind. 0.a.: gr.
hobbykeld., waskeld., provisiekeld., woonk. (9 x 4 m)
m. lichte tegelvl., vloerverw. en schuifpui, keuken m.
luxe aanb. mcl. alle app.; 1e verd.: 3 slpks., royale
badk. m. ligb., vaste trap naar 4e slpk. en bergzolder.
Koopprijs ’ 255.000,-k.k.
Geleen, Tulpenlaan
Woonh. m. c.v.-gas, garage, berging, tuin en kelder.
Ind. 0.a.: woonk. (8,10x4x3,50) m. open haard,
open keuken, badk. met 3 slpk.
Vraagprijs ’ 106.000,-k.k.

Grevenbicht, Dijk
Vrijst. bungalow met c.v.-gas, royale tuin en gr. gara-
ge. Ind. 0.a.: woonk. met parketvloer, gesl. keuken
met eiken keukenblok, 2 slpk., douche, div. bergingen
in souterrain. Perceel 600 m 2. (
Vraagprijs ’ 178.000,-.

Heerlen, Fossielenerf
Halfvrijst. woonh. m. gas-c.v., carport, berging en flin-
ke tuin, perceelopp. 310 m 2. Ind. 0.a.: woonk.
(7,15x3,70), open keuken (3x2). 1e verd.: 3 slpks.,
badk. m. ligbad. Bergzolder.
Koopprijs ’ 118.000,-k.k.
Hoensbroek, Burg. v.d. Kroonstraat
Woonh. m. gas-c.v. en binnenplaats. Ind. 0.a.: woonk.

'(5,20 x 3,75), keuken, 4 slpks., badk. m. ligbad en 2e
toilet, c.v.-ruimte.
Koopprijs ’ 90.000,- k.k.
Munstergeleen, Geldakkerstraat
Halfvrijst. woonh. met c.v.-gas, garage en tuin. (1970)
Ind.: woonk. (11 x3,90 x 3,60) bet. vloer, gesl. keuken,
3 slpk., badk. met bad. Grotendeels dubb. beglazing
en nieuwe HR-ketel.
Vraagprijs ’ 168.000,- k.k.
Roosteren, Schansberg
Groot horecapand, gesch. voor restaurant, bar-club en
kamerverh. Voorz. v. c.v.-gas, gerenoveerd, garage v.
meerdere auto's. Vold. parkeergel., mcl. inventaris.
Perceelopp. 880 m 2, grotendeels verhard.
Pr.n.o.t.k.
Spaubeek
Luxe, geh. gerenoveerd landhuis met bar, sauna en
binnen-zwembad voorzien van schuifdak en schuif-
wand. Ind. 0.a.: woonk. ca. 52 m 2, luxe keuken
(nieuw), kantoor en logeerkamer, 3 badkamers, 5
slaapkamers. Percopp. 710 m 2.
Vraagprijs ’ 600.000,-k.k.
Spaubeek, Eikenlaan
Uitstekend geïsoleerd groot halfvrijst. woonh. met flin-
ke garage en tuin. Ind. 0.a.: woonkamer ca. 50 m 2met
open haard. Ingerichte keuken, 4 slpk., badk. met lig-
bad, douche en toilet. Vaste trap naar grote zolder.
Vraagprijs ’ 220.000,- k.k.
Rothem-Meerssen
Vrijst. royaal woonh. met vrij uitzicht en aangel. tuin.
Ind. 0.a.: 3 kelders, woonk. (7,50x4,75) met parket,
gr. woon-eetkeuken, 3 grote slpk., badk.
Prijs ’ 310.000,-k.k.
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HEERLEN-CENTRUM
Direct t.o. nieuwbouw NMB-Bank, belastingkantoor en
overige in aanbouw zijnde kantoren, hard, nieuw, zakelijk
kantoren-centrum. Representatief kantoor cq. balieruimte
cv. gestoffeerd te aanvaarden. Parkeren in overleg. Aan-
vaarding direkt.
HUURPRIJS ’ 2150,- P. MAAND.

ORANJE NASSAUSTR. HEERLEN
70 m 2winkelruimte op goede lokatie. Voorpui geheel ge-
renoveerd. Inrichting vernieuwd. Oplevering in overleg.
HUURPRIJS ’ 2500,- P. MAAND.

AMSTENRADE PARALLELSTRAAT
Ca. 350 m 2 winkelruimte. Zeer goede lokatie voor o.a.
bloemen, A G F of versmarktcombinatie. Ook in kleinere
units.
HUURPRIJS OP AANVRAAG.

Nijburg
yr* Makelaardij o.g. I
ffMk Winselerhofstraat 16,

11 6467 CN Kerkrade-West.
ÜBl AM Tel.: 045-416828
____^__.____V___V Makelaardij onroerende

goederen - taxaties -
economisch vastgoed
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BEKENDMAKING
EUROPLAST
SYNTHETICS j

gevestigd te Kortrijk-België
sedert 1968fabrikant van Europlast kunststof
kozijnen en in het bijzonder het unieke 115 mm
renovatieprofiel

MAAKT BEKEND
" dat zij in de regio Limburg onverminderd en met de

vanouds bekende zorgvuldigheid de levering van haar
kozijnen zal voortzetten,

" onder de volledige en verzekerde fabrieksgarantie van
tien jaar, mits deTcozijnen doorEUROPLAST teKORTRIJK
zelve zijn gefabriceerd, en geleverd door haar officiële
vertegenwoordiger,

" dat offertes, leveringen en montages zullen plaatsvinden
via de officiële vertegenwoordiger te Maastricht:
Europlast Ramen, te bereiken ondertelefoonnummer
043-252398.

" indien u direkt en bonafide inlichtingen wenst van de
fabrikant gelieve u kontakt op te nemen met onze
direkteur, de heer van Moerkerke, danwei met diens
assistent, de heer Beunens.
U kunt dan bellen: 09-3256223651.

U dankendvoor hetin onste stellen vertrouwen,

EUROPLAST SYNTHETICS
POTTELBERG 28B 8500KORTRIJK BELGIËi ~.

TOYOTA&
KOMATSU

HEFTRUCKS

VERKOOP,SERVICE EN VERHUUR

Éollé
"SITTARD*MACHINEHANDELB.V-

Nusterweg 90 (Ind. park Nrd.)
Telefoon 046 - 519980

ZEG ER EENS WATVAN
Alcohol enverkeer dat kun je nietmaken.
Datvindt bijna iedereen.Tochzijner nog van
diemensen dievinden datzij zelfwel zullen
uitmakenofze met een slok op gaan rijden
En wiedurft er ietsvan te zeggen?
Niemand toch... daarbemoei jejetoch niet
mee Maar door dat soort automobilisten
worden er wel jaarlijksbijna500 mensen
doodgereden..
Daar moet wat aan veranderen.
ZEG ER EENS WAT VAN VOOR ZE
INSTAPPEN want
ALCOHOL EN VERKEER DATKUN JE
NIET MAKEN

ÉMè m_W-m-WMMMMMMMWMI/f** I WMI// Veilig Verkeer Nederland
IvMêmmmmmmmWMl//,

—. ; \

ECHT HEERLIJK WONEN IN ECHT-NOORD
' I Eind mei worden 25 comfortabele eengezins- ■ÈMMMMMWÊÈÊËÊÊSÊÊËËMmM : woningen in het plan Varenbeuk te Echt opgeleverd.

" Vlakbij deze moderne nieuwe wijk ligt een uitgebreid
recreatiegebied, met bossen, campings en water-

Deze goed geïsoleerde woningen hebben een grote

PHp' ■ ["A iil jÈÊ De badkamer is geoutilleerd met een douche en

—MÊMMMMÊMMMMtMWMWÊMtMMMWMMWIÈMWMum HÉ Bij elk pand hoort een garage en vaak een grote tuin.

Huurprijzen vanaf ’875,--* p.fli. I Stuur mij vrijblijvend uw documentatie over de huur-- woningen in Echt-noord, plan Varenbeuk.
I Naam: '■ Adres: I

j|BC Vastgoedbeheer .^ZnZIIIL^IIIIIIIIZ i
Akerstraat 23,6411 GW Heerlen. I Deze bon in een gefrankeerde envelop opsturen naar:
Tel. 045-71 20 40 i ABC Vastgoed, Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen.

Limburgs



Van deftige markies tot gewone parasol

Groot aanbod aan
buitenzonwering

M»Het
knikarmscherm,
een veel
toegepaste
zonwering
boven terrassen.

Foto: GPD

DOOR FRED VAN STRATUM
Zonwering is de algemeneterm voor de talloze mogelijk-
heden om tijdens warme zo-merdagen de zonnestraling en
-warmte buitenshuis te hou-den. Er is een overweldigend
aanbod in zonweringssyste-men, waarmee de consumentm deze tijd van het jaarvia fol-ders wordt overstelpt. Ze kun-nen in twee groepen verdeeld
worden: binnen- en buiten-
zonwering. Uiteraard is hetweren van een overdaad aan
zonlicht en -warmte de be-langrijkste functie, maar hetdecoratieve aspect is daar-naast een steeds grotere rolgaan spelen. Ook buitenzon-
wering biedt wat dat betreftveel mogelijkheden.
Er gaat in ons land jaarlijkszon 400«nijoen gulden aan zonwering over«e toonbank. Decoratieve buiten-zonwering siert tegenwoordig tallo-fe woonwijken.
XJe oude-vertrouwde markies in

aaie uitvoeringen, zonnescher-men, sereens en parasols...ja, ook deParasol hoort in het hoofdstuk zon-dering thuis, al heeft hij door zijnrmen, kleuren en dessins vaakgeer betekenis als 'tuinversierder'.
"J de markiezen is veel veranderd.Ce worden nu in plaats van metiout overwegend gefabriceerd metonderhoudsvrije aluminium frames

"* wat doeksoorten betreft kun je
°u een keuze maken uit uni's (effen

jeuren), strepen, schaduwdessins,
«lok- of bolletjesmotieven in lakfo-Jje> normaal of met PVC gecoat

* Een glij-armscherm met tussenrol, met ruimte voor naar
buiten draaiende deuren en ramen. Foto: gpd.

Nieuw leven voor
kamerplanten

zonnescherm overheerst overi-gens toch nog wel als het om bui-
gaat. Dat is vooral te

Zonnescherm danken aan het feit dat een zonne-
scherm in het algemeen beter be-
taalbaar is dan een sjieke markies
of een baldakijn. Er zijn diverse ty-
pes zonneschermen. Veelal wordt
het zogeheten 'vaste-armscherm'

toegepast, voor raampartijen waar
doorgaans geen harde wind op
staat. De bediening gebeurt meestal
met een bandopwinder.
Vaste-armschermen met zwaardere
armsystemen zijn sterker windvast.
Ze zijn uitgerust met hydraulisch
werkende veren, die stukken beter
zijn dan de traditionele trekveer.
Het vaste-armscherm heeft een
scharnierpunt dat tot onder de rech-
te hoekvan 90 graden kan doorzak-
ken, zodat het ook bij lage zomer-
avondzon functioneert.

Een trapje hoger op de ladder staat
het zonnescherm met stormvaste
armen. De constructie is zodanig
gemaakt dat de armen in glijprofie-
len kunnen meebewegen. Door een
vergrendeling kunnen de armen
zelfs tegen hoge windkracht veran-
kerd worden. Bij deze schermtypes
kan, als er zich een naar buiten
draaiende deur ofraam bevindt, een
zogeheten tussenbuis gemonteerd
worden, om openen en sluiten daar-
van te vergemakkelijken.

Ook voor balkons worden speciale
zonneschermen gefabriceerd die je
heel eenvoudig zelf kunt monteren,
en tegen de winter weer weghalen.
Twee verstelbare poten vormen de
basis om het scherm tussen de bal-
konvloer en het boyenbalkon vast
te zetten. De horizontaal blijvende
uitvalarmen kunnen van boven
naar beneden versteld worden, zo-
dat de zoninval naar binnen beïn-
vloed kan worden.

DOOR FRANS WEGMAN

kan met een mechanisch bedien-
baar of elektrisch gestuurd opwind-
werk geleverd worden. De nieuwste
uitvoering van knikarmschermen is
het cassettescherm, een vernuftige
uitvoering waarbij het scherm, in-
clusief de armen in een tegen de
muur bevestigde 'doos' opgeborgen
worden. Knikarm- en terrasscher-
men zijn verkrijgbaar in diverse for-
maten, waarbij een 'uitval' van 6
meter of meer geen uitzondering
vormen.
Keuze van een zonnescherm is af-
hankelijk van diverse dingen: de
windgevoeligheid, de zonnestand
en de invloeden van klimaat. Een
scherm dat in kustgebieden door
zoute zeewind belaagd wordt zal
van een heel goede kwaliteit moe-
ten zijn en vraagt ook om regelmati-
gereiniging. De meeste zonnescher-
men zijn wel onderhoudsvriende-
lijk. Twee a drie keer per jaar de
metalen en/of geanodiseerde (tegen-
woordig ook in gemoffelde uitvoe-
ring verkrijgbare) delen met een
vochtige doek afnemen is voldoen-
de. Ook het doek vergt maar weinig
onderhoud. Enkele malen per jaar
afborstelen met een droge, harde
borstel. Voor extreem vuil gewor-
den schermdoeken zijn speciale
schoonmaakmiddelen bij de vak-
handel in zonwering verkrijgbaar.

Veel schermdoeken zijn gevrij-
waard tegenrot of schimmel. Het is
toch aan te bevelen ohi na een lang-
durig natte periode het scherm bij
lekker drogend weer (ook als er
geen zon schijnt) te laten drogen.

Buitenzonwering vergt al gauw een
diepe duik in de portemonnee. Bij
aanschaffing is het dan ookverstan-
dig om demaat te laten nemen door
de vakman/leverancier. Dat kan
vervelende problemen voorkomen.

In het voorjaar hebben kamerplan-
ten die de winter doorgekomen zijn
wat extra aandacht en verzorging
nodig. Ze gaan immers een nieuw
groei- en wellicht ook bloeiseizoen
tegemoet. Ontdoe, om te beginnen,
de bladeren van stof, aan boven- en
onderkant. Knip dode plantdelen
af. De bruine randen aan de blade-
ren van bijvoorbeeld de gatenplant
kunnen met de schaar wat minder
zichtbaar gemaakt worden, maar

laat wel een smal randje bruin zit-
ten. Dus niet in het groen knippen.
In februari/maart moeten de over-
winterde geraniums en fuchsia's al
tot op respectievelijk een derde of
de helft teruggesnoeid geweest zijn.
Daarna zijn de planten gaan
groeien, zodat ze nu verpot kunnen
worden, in nieuwe potgrond waar
wat zand doorheen gemengd is. In
het algemeen is het beter om
snoeien en verpotten niet te laten
samengaan. Dus éérst snoeien, en
wanneer de plant enkele weken la-

" Kamerplanten vragen in het voorjaar om een behandeling

Knikarmscherm
Het 'knikarmscherm' wordt vooral
als terrasscherm aanbevolen. De ar-
men zitten hoog, direct onder of
boven het doek, zodat je er niet je
hoofd aan kunt stoten. Het scherm

DOORMARTIEN HOOGENDIJK Conditie en constructie van schoorsteen bepalend

Goede trek belangrijk
voor veilig stoken

middelde rookgastemperatuur
daalt daardoor en dat heeft een
negatief effect op de trek, dus
ook op de schoorsteencapaciteit.
Het effect van een grotere hoog-
te is slechts gering. Slechte trek
is daarom lang niet altijd aan een
te geringe schoorsteenhoogte te
wijten.
In elk geval moet een schoor-
steen aan één belangrijke voor-
waarde voldoen: de uitmonding
dient minstens 40 cm boven de
nok van het dak uit te steken.

temperatuur van de rookgassen
onder in de schoorsteen niet be-
neden de 150 graden te laten da-
len.

Het is van belang de weerstand
in een rookkanaal zo gering mo-
gelijk te maken. Want hoe hoger
die weerstand is, des te minder
trek zal er voor de kachel of open
haard overblijven. Het is dus
zaak ervoor te zorgen dat de bin-
nenwanden van het rookkanaal
glad zijn en dat er zo weinig mo-
gelijk bochten ofknikken in zit-
ten.
Eventuele bochten (een rookka-
naal kan nu eenmaal niet altijd
kaarsrecht uitgevoerd worden)
moeten zo 'vloeiend' mogelijk
verlopen en zeker geen scherpe-
re hoeken dan 45 graden ten op-
zichte van de verticale lijn ma-
ken. Plotselinge vernauwingen
of verwijdingen doen sterk af-
breuk aan een goede trek.

door ramen en kieren buiten-
lucht binnen komen, met het
gevolg dat er een overdruk ten
opzichte van buiten ontstaat.

wordt altijd geadviseerd om tij-
dens het stoken een raampje
open te zetten. Er moet overi-
gens onderscheid gemaakt wor-
den tussen twee soorten trek: de
thermische trek en de windtrek. Waait de wind.van dé tegenover-

gestelde kant, dan zal echter een
onderdruk ('zuiging') ontstaan
die de ejectie geheel of gedeelte-
lijk te niet kan doen. De wind-
trek kan zelfs zó negatief op de
trek in de schoorsteen werken
dat er in plaats van gezogen ge-
blazen wordt.

Windtrek
De vrije luchtlagen zijn bij de
uitmonding van de schoorsteen
altijd sterker in beweging dan bij
de begane grond. Door dit ver-
schijnsel ontstaat een drukver-
schil, 'ejectie' genoemd. Deze
ejectie, die zelfs, bh^windstil weer
voorkomt, kan door de wind-
druk zowel positief als negatief
beïnvloed worden, bijvoorbeeld
omdat het stevig waait. Hoe har-
der de wind blaast, hoe meer
ejectie zich zal voordoen.
Of de windtrek positief of nega-
tief werkt hangt samen met de
windrichting: ligt het vertrek
waarin gestookt wordt aan de
windkant van het huis, dan zal

ter opnieuw gaat uitlopen een scho-
ne pot met nieuwe aarde geven.

Voor bijna alle kamerplanten is het
nu 'verpottijd'. Behalve de nu
bloeiende, dieeventueel na de bloei
in een nieuw grondmengsel gezet
worden. Anthurium bijvoorbeeld
wordt pas middenjuniverpot. Plan-
ten die in een ontilbaar grote pot of
kuip staan moeten anders behan-
deld worden. Daarbij wordt de bo-
venlaag van de grond weggekrabd
en door een nieuwe laag verse
grond vervangen. Dat kan vaak ook
bij kleinere potten gebeuren, al-
thans zo lang er geen groene algen
op de aarde verschijnen of vieze
bruine korsten van de zouten uit
het leidingwater.
Het is soms moeilijk om de plant uit
een roodstenen pot te krijgen. Bij
potten van kunststof gaat dat mak-
kelijker omdat de wortels zich niet
in de potwand vastgezogen hebben.
Zet, om moeilijkheden te voorko-
men, de plant eerst in een emmer
water op kamertemperatuur. Soms
zullen de wortels van de potwand
met een mes van de potwand gesne-
den moeten worden, of zelfs rigou-
reus de pot kapot geslagen. De
scherven doen daarna weer dienst
als drainagelaag die vrijwel altijd
onder in een nieuwe pot aange-
bracht moet worden.
Meestal kan de wortelkluit echter
zonder moeite op de volgende ma-
nier uit de pot geklopt worden:
plaats een hand over de pot zodat
de plantestengels tussen de vingers
doorsteken. Pak de onderkant van
de pot met de andere hand vast en
keer hem om. Tik vervolgens met
de potrand op tafel of aanrecht. De
plant glijdt dan meestal makkelijk
uit de pot.
Neem een nieuwe, schone pot; het
mag ook een oude zijn die in warm
sodawater schoon geboend is. Leg
op het afvoergat in de bodem een
potscherf en daar overheen de drai-
nagelaag van scherven, grind of
gebakken kleikorrels. Daarop volgt
een dunne laag verse potgrond
waarop u de wortelkluit zet. Vul
verder grond aan, die u licht aan-
drukt. Er moet zuurstof bij de wor-
tels kunnen komen. De bovenkant
van de grond moet ca 1,5 cm onder
de potrand blijven: dat is de 'giet-
goot'. Gaat het om planten die u op
de schotel water geeft, dan moet het
water gemakkelijk contact kunnen
maken met de grond. Een drainage-
laag is in zulke gevallen nauwelijks
nodig.
Na het verpotten wordt de aarde
goed vochtig gemaakt. Giet daarna
spaarzaam tot u groei ziet verschij-
nen. Daarna gaat u langzamerhand
op normale wijze watergeven. Geef
de eerste anderhalve maand nog
geen mest en zet pas verpotte plan-
ten niet in vol zonlicht. Geef niet
verpotte kamerplanten vanaf deze
tijd tot en met september wel dege-
lijk gietwater met plantenmest, in
de juiste dosering.
Constateert u bij het verpotten wor-
telaantasting, verwijder dan de zie-
ke wortels. Zet de plant in een
mengsel van drie delen grond en
één deel zand, met onder in de pot
een 2 cm dikke laagzand. Verwijder
ook de losse grond uit de wortel-
kluit. Neem een nieuwe pot van
dezelfde afmeting. Een Clivia bij-
voorbeeld bloeit gemakkelijker in
een naar verhouding kleine pot dan
in een grote.
Een advies tot besluit: overweeg
eens om met bepaalde planten over
te schakelen op hydrocultuur, waar
geen aarde aan te pas komt.

Onzekere factor
Windtrek is dus altijd een onze-
kere factor. Je kunt proberen de
windtrek te verbeteren, bijvoor-
beeld door een kap op de uit-
monding te zetten, maar daar-
mee verdwijnt zelden de onzeke-
re factor. Het is daarom beter de
schoorsteen te baseren op ther-
mische trek.

!*et stoken van hout of kolen
taat zwaar onder vuur van mi-

ueu-organisaties die op de lucht-
ervuilende effecten daarvan

*yzen. Veilig en 'schoon' stoken
angt in belangrijke mate af van

°-e conditie waarin de schoor-. een verkeert. Bovendien zijn
|*e lengte, de diameter, het mate-
'aal waarvan en de manier waar-
P de schoorsteen gebouwd is,an grote invloed op een goederek. Om die trek draait het nuJUist vaak.

■~e trek in een rookkanaal ont-staat door het temperatuurver-
schil tussen de buitenlucht en dea*gevoerde rookgassen. Je kunt
Ook zeggen: door het drukver-
schil tussen een bepaald punt in
■Jet binnenste van het rookka-
naal en de lucht daarbuiten op
°-ezelfde hoogte.
*"*■f*" 1" is ook een verband met de
"oogte van jjg schoorsteen. Bo-

enin het rookkanaal is de trek. et geringst, bij de pijpaanslui-"ng van de kachel het sterkst.
t ° lang er ook maar van enige, ek sprake is, zal zelfs een 'lek-e kachel geenrook in dekameroeren omdat er door die lekkenjjeeds lucht wordt aangezogen.
v rL" S echter wel zo dat in een, olkomen kierdicht afgeïsoleerd
vis vrijwel nooit sprake kan
"Jn van een goede trek. Daarom

Onder thermische trek wordt
verstaan: de trek die veroorzaakt
wordt door het verschil in soor-
telijk gewicht tussen de warme
rookgassen en de (koudere) bui-
tenlucht. In een te hoge schoor-
steen gaat veel warmte verloren
door de te lange rookweg. In te
lage schoorsteen is een te groot
warmteverlies te wijten aan
slechte trek. Hier treedt een
moeilijkheid op, want ter wille
van een hoog rendement van de
kachel is hetvan belang de tem-
peratuur van het rookgas zo laag
mogelijk te houden, terwijl de
trek juist wordt bevorderd naar-
mate de rookgassen heter zijn.
Daarom is het 't beste om de

Hoogte
De hoogte (lengte) van de
schoorsteen is eveneens van in-
vloed op de trek. (Als hoogte
geldt de afstand tussen de bo-
dem van de vuurhaard en de
buitendakse uitmonding). In de
praktijk stelt men de hoogte op
minstens vier maal de voor het
verwarmingstoestel vereiste
trek, hetgeen neerkomt op een
hoogte van minimaal vijf meter
voor een gewone kachel en acht
meter voor een open haard.
Een hoger rookkanaal bevordert
in het algemeen de trek, maar
aan de andere kant: de rookgas-
sen koelen sterker af naar mate
de schoorsteen hoger is. De ge-

De kap
Gebruik nooit een kap die weer-
stand geeft. Aan dit euvel lijden
vele schoorsteenkappen, ook al
dragen ze fraaie benamingen als
'trekverbeteraar' of 'windgelei-
der'. Mochten ze de trek dan al
verbeteren, dan is er slechts
sprake van verbetering van de
windtrek. Hun enige verdienste
bestaat eruit dat ze, vooral wan-
neer de schoorsteen koud is, de
windtrek kunnen helpen om de
kachel op gang te krijgen. Maar
dat krijg je ook voor elkaar door,
vóór het stoken, onderin doodge-
woon een krant te verbranden.
Een schoorsteen die weinig of
geen weerstand geeft is de zoge-
heten 'Zweedse uitgang', een
kap die op de schoorsteen mee-
gemetseld is. Kenmerken van de
Zweedse uitgang zijn de twee
dichte zijden, die evenwijdig
moeten lopen aan de richting
van de daknok.

overzicht hypotheekrente
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Met name de ontwikkelingen in Duitsland hebben de kapitaalmarkt-
tarieven in Nederland aanvankelijk licht doen stijgen.Later zwakten
de effecten hiervan weer wat af. De rente-fluctuaties zien echter geen
kans invloed uit te oefenen op de hypotheekrentetarieven. Wij noteer-
den dan ook geen wijzigingen.

rentepercentages

rente afsl. opgave nwr bij fisc.
vast prov. bank besparing van

gedur. inpet. constant
Naam bank 35,1% 50%

ABN.AMRO spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,50 5,35 3,74
ABN.AMRO spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,50 5,35 3,74
ABN.AMRO spaarhyp. 15 jaar 1,00 9,70 5,49 3,86
ABN.AMRO arm. hyp. variabel 1,00 9,70 6,33 5,13
ABN.AMRO arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,30 6,07 4,92
ABP spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,20 5,16 3,60
ABP 'spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,20 5,16 3,60
ABP spaarhyp. 15 jaar 1,00 9,20 5,16 3,60
ABP arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,00 5,87 4,76
ABP arm. hyp. 10 jaar 1,00 9,00 5,87 4,76
AEGON spaarhyp. 5/10 jr. 1,00 9,40 5,33 3,74
AEGON spaarhyp. 15/20 jr. 1,00 9,40 5,33 3,74
Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 5 jaar 1,00 9,10 5,11 3,56
Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 10 jaar 1,00 9,10 5,11 3,56
Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 15 jaar 1,00 9,10 5,11 3,56
Bouwf. Limb. Gem. arm. hyp. 5 jaar 1,00 8,90 5,80 4,71
Bouwf. Limb. Gem. arm. hyp. 10 jaar 1,00 8,90 5,80 4,71
CDK-bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,33 3.73
CDK-bank spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,50 5,40 ■ 3,79
CDK-bank arm. hyp. 1 jaar 1,00 9,30 6,07 4,92
CDK-bank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,20 6,00 4,87
Centraal Beheer spaar gar.h. 5/10 jr 0,25 9,40 5,28 3,69
Centraal Beheer spaar gar.h. 15/20 jr 0,25 9,40 5,28 3,69
Centrale Volksbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,10 5,07 3,50
Centrale Volksbank spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,40 5,27 3,67
Centrale Volksbank arm. hyp. 2 jaar 1,00 9,10 5,94 4,82
Centrale Volksbank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,00 5,87 4,76
Direktbank besp-dir.h. , 5 jaar 1,00 9,80 5,51 3,86
Nationale Ned. spaarhyp. 5/10 jr 1,00 9,40 5,33 3,73
Nationale Ned. spaarhyp. 15/20 jr 1,00 9,40 5,33 3,73
NMB spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,50 5,35 3,75
NMB spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,50 5,35 3,75
NMB arm. hyp. 1 jaar 1,00 9,20 6,00 4,87
NMB arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,30 6,07 4,92
Postbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,31 3,72
Postbank spaarhyp. 7 jaar 1,00 9,50 5,38 3,78
Postbank spaarhyp. 12 jaar 1,00 9,60 5,45 3,84
Postbank arm. hyp. 2 jaar 1,00 9,10 5,82 4,72
Postbank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,20 5,89 4,77
RABO hypotheekbank spaar opt.h. 3 jaar 1,00 9,50 5,38 3,77
RABO hypotheekbank spaar opt.h. 10 jaar 1,00 9,50 5,38 3,77
RABO hypotheekbank spaar opt.h. stabiel 1,00 9,50 5,38 3,77
RABO (adviesrente) arm. hyp. var/l jr 1,00 9,50 6,20 5,03
RABO (adviesrente) arm. hyp. 4/5 jr 1,00 9,30 6,07 4,92
SNS Bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,27 3,67
SNS Bank spaarhyp. 7 jaar 1,00 9,50 5,34 3,73
SNS Bank arm. hyp. 1 jaar 1,00 9,50 6,20 5,03
SNS Bank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,20 6,00 4,87
Westland Utrecht lage last h. 7 jaar 1,00 9,30 5,23 3,65
Zwolsche Algemene zA-hyp plan 5 jaar 1,00 9,20 5,17 3,61
Zwolsche Algemene zA-hyp plan 10 jaar 1,00 9,20 5,17 3,61SNS Bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,27 3,67Bouwf. Hypotheken sp.vasthyp. 5 jaar 1,00 9,20 5,18 3,62
Bouwf. Hypotheken arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,00 5,87 4,76
De vermelde tarieven hebben betrekking op hypotheken met gemeentegarantie.
De netto werkelijke rente (nwr) is gebaseerd op de netto lasten van de hypotheek.
De vermelde nwr-percentages gelden voor een man van 30-jarige leeftijd en een hy-
potheek ad. ’ 150.000,-.
Voor vrouwen en/of bij andere leeftijden kunnen andere nwr-percentages gelden.
Bij andere hypotheekbedragen wijkt de nwr by een aantal instellingen enigszins af.

'Vereniging Eigen Huis' te Amersfoort.
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Pickée .tan Huis UitAktief!
EYGELSHOVEN: vrijstaand ouder woonhuis met gas-c.v.,berging I
en tuin. Ind o.a. kelder, woonkamer, eetkamer, keuken, 4 slpk.,
doucheruimte en zolder (vaste trap) Vraagprijs ’ 119.000,- k.k.

, > _ __. " iJtwaa»
■ ...... ______■_.!HEERLEN: geschakelde bungalow met gas-c.v., carport en , j * _£_3gOOKÊM

_______
tuin. Gelegen aan de rand van het winkelcentrum (loopaf- SL ' " |
stand). Uitstekend onderhouden; luxe afwerkingsniveau. Ge- *» S
heel geïsoleerd. Ind. o.a. royale hal met plavuizenvloer (wit). *'__■_■ *___! ! -^-- «Ruime woonkamer. Keuken met plavuizenvloer (wit); keuken- ri-—'
instal. met app.; bijkeuken. Twee slpk., badkamer met o.a. MWG^- -.^jjjüjjj
ligbad en douche Hobbyruimte. Goed aangelegde tuin met
terras Pr i|S ’ 245 000.- k K | *~'

'Hsls__li

n NUTH: ruime vrijstaande bungalow met c.v.-gas, dubbele ga-
'"&?,' rage en tuin. Mogelijkheid voor kantoor- of praktijkruimte. Ged.

dubb. beglazing. Ind. 0.a.: Sout.: hobby-/werkruimt», dub. ga-
| MM rage, wasruimte. Part.: royale hal, woonk. ca. 45 m 2, tv-/werk-_ «. :__i kamer ca. 30 m 2, keuken, 4 slpk., badkamer. Prijs ’ 315.000,-

-'X_____É -mt&r&MwÊ—MM k k

' Jf , _H ■MmwËn——— ■ IJ **__!
ïf SCHAESBERG: vrijstaand*I*^HS ' ______■ i- ________i ’ | mi»». J*» woonhuis metgas-c.v., gara-

’ L^> 'BS__f^ een ,vin' 'nci' °a"woon|<a-

* j^ ; mer, keuken met compl.
j keukeninst. met app., 3__MH ___. I slPk" badkamer en zolder.

HEERLEN-ZUID: Vrijstaande villa aan de buitenrand van een- Prlis f 229 000,- k.k.
trum. Rustig en blijvend goed gelegen. Geïsoleerd. Rolluiken.
Ind. o.a. souterrain: ook van buitenaf bereikbaar. Dubbele ga- ________H«l_s_K__s______l
rage, werkruimte, wasruimte, wijnkelder, grote hobbyruimte, 'toilet. Begane grond en 1e verdieping: royale hal, grote speel- SCHAESBERG: halfvrijstaand
se living-eetkamer (totaal 78 m 2) met open haard. Luxe uitge- _______ woonhuis met c.v.-gas, garage
voerde keuken met app. Werkkamer (t.v.-kamer). 4 slaapka- ’*. ÏüJjbrsi, en ,vin- rus, '9 gelegen in de
mers. kastenkamer. Luxe badkamer met o.a. douche, ligbad ____fth__ woonw'Jk "^et Eikske". Goed
met 2 vaste wastafels. Doucheruimte. Groot dakterras, tuin, JIJ Bte onderhouden. Ind. 0.a.: provisie-
terras. Rolluiken. Prijs: ’ 495.000,- k.k. ,__ 'r-»4Jt»'l E kelder, woonkamer, eetkeuken1 I met keukeninstal. met app., blj-

i | m_ I keuken, 2 slpk., logeerkamer,
m HEERLEN-SCHELSBERG: I goed uitgev. badkamer met o.a.

vrijstaand woonhuis met BL5f! I ligbad en douche. Zolderber-
___mmm^m !___^ kantoor-winkelruimte. Ook I ging. Ged. dub. begl. rolluiken.

J_* geheel als woonruimte te «____i_______lll*s^ll_^^^sw prjjS ’ 157000,-k.k.
Hb^^bsH gebruiken. Ind. o.a. winkel/ ___■»

M^ÊtM^^^wf^—m kantoorruimte, garage, JS... , ____j|_i'|i M\ .Jk _j_| bergruimte. 1e verd.:
_Uf_f ~ * :'i*■■■ woonk., keuken met compl.

mm\m\WvjSS!f'^M\\ keukeninstal., grote tuin met
-'**- hobbyruimte (ook als bun- « M__ ÜBACH OVER WORMS: woon-

_H_is______f____*ks.-" " galow te gebruiken). 2e I nuls me' gas-c.v., berging en
verd.: 3 slpks.. badk. meto.a. ligbad en douche. Zolderruimte I tu,n Geïsoleerd; dubbele begla-
Vraagprijs: ’ 295.000,- k.k. *__W_»raMsi zin9' Goed onderhouden. Ind.

I I } E___ll____ I °a woonkamer, keuken, 3 slpk.,
■ 1 I badkamer en zolder. Prijs

sy| HOENSBROEK: vrijstaand I ’ 129.000,- k.k.
XnL_>-_^^B^^^ woonhuis met gas-c.v., gro-
_^aH ________ "~ te 9ara9e (2 auto's) en
X_| t ' fondom tuin. Rustig en blij- WIJNANDSRADE: halfvrijstaand woonhuis met gas-c.v., garage

.end goed gelegen aan de en tuin. Rustig en blijvend goed gelegen. Ind. o.a. woonkamer (uit-
È^^E^^^^^M Vt*^» buitenrand van Hoens- gebouwd), keuken, bijkeuken, 3 slpk. en badkamer. Prijs

houden. Geïsoleerd. Ind
I o.a. sout.: garage, hobby- VTT^^HVf**PPBHHHinHPjHOTBHHsV!_H[Mm^—SSmé__________^__BW_l en c.v-ruimte. Part.: royale D£^|

hal. living (ca. 50 m 2), keuken met luxe keukeninst. met compl __^r^__r^CT Pt^P __r~W *cflßapp , bijkeuken 1e verd.: 4 royale slpk., badkamer met o a L^AiMl^^in Hl^E^S I^^^^l^^^Hen douche Pnjs / 387 000 - k WfMMMMMMMMMmMf^^MW^ÊMfKMM^M^/M
HOENSBROEK: ruim tus-

jJgjM: * .1 sengelegen woonhuis met wHÊÊ^FÊÊÊftÊÊHSÊÊi WtrÊPJk WfwMc.v.-gas, carport. berging en K!_i_ ___■'___
m^mi% ~ . tuin. Rustig gelegen een |_PHH'HPI<|HM|HfUspPHsVV|»^^| kindervriendelijke omge- _L[i_l ______|LL_J|^^^^J ving; alle voorzieningen -sss________________j_________________________________________l

_P^«Wb__B__»___________[ de dichte nabijheid. Dak ge-

WÊ __EI _^_\\ isoleerd, ged. dub. begl.. I

ËSAU r o.a'kewnoo9n°k edokne duekrehn BOUWTERREINENMMMMK^^m^mmnmmum (luxe keukeninst. met app), IsFWWWW ■ kllllklllkll
4 slpk., badkamer, zolder (vaste trap). Prijs ’ 149.000,- k.k. | SCHAESBERG-ONDERSTE MOLT: bouwterreinen. Uitste-

kend en rustig gelegen. Goed bereikbaar. Nabij centrum.
—*m—mmm*sm— Bestemd voor vrijstaande woningen/bungalows. VariërendHOENSBROEK^vrijstaand woonhuis met gas-c.v grote ga- _ ' m_ p « v

_
naf *rage en tuin. Goed onderh, geheel geïsoleerd, dub. begl. Ind. ' ' """»'■

o.a. provisiekelder met extra bergruimte, royale hal, L-vormige
woonk. (44 m 2) met parketvloer, tuinkamer, keuken, 3 royale
slpk , badkamer, zolder Prijs ’ 265.000,-k.k. _r~i _P 1^_r-_i I I ~*£* W% A __fl _RI _T" __l

KERKRADE-GRACHT: geschakeld woonhuis met c.v.-gas, ber- DE_Ulll"J ■ OI MWUCN
ging en tuin. Goed onderhouden Ind. 0.a.: ruime woonkamer met
studeer/tv-hoek, keuken met compl. inrichting, 4 slpk., badkamer BOCHOLTZ-CENTRUM: voormalig horecapand, ook geschikt
mcl ligbad, vaste wastafel en toilet. Prijs ’ 170.000,- k.k. voor andere doeleinden. Bedrijfsoppervlakte ca. 200 m 2.Ruime
KERKRADE-CENTRUM: appartement met gas-c.v. en berging, boyenwoning. Recentelijk geheel gerenoveerd. Vraagprijs
gelegen op de 1e verdieping. Ind. o.a. woonkamer, keuken, slpk. ’ 189.000,- k.k.
met balkon en badkamer. Prijs ’ 99.500,- k.k.

BRUNSSUM-CENTRUM - JULIANASTRAAT: TE HUUR: winkel:
KERKRADE-WEST - TERWINSELEN: rustig en blijvend oppervlakte ca. 69 m 2. Huurprijs ’ 875,- per maand excl. BTW.
goed gelegen semi-bungalow met gas-c v , garage, tuinkamer BRUNSSUM: hartje centrum. Twee wmkel-/kantoor-units te huur
en tuin Goed onderh., dub begl. Ind. o.a. provisiekelder, hob- °' te koop. Oppervlakte ca. 120 m 2/125 m 2 Souterrain, ca. 65 m 2/
byruimte Befl. grond: ruime woonkamer ca. 55 m 2;open 100 m 2 Huurprijs ’ 1900,-//2000,- per maand excl. BTW. Vraag-
haard, keuken met compl keukeninstal., tuinkamer, 2 slpk., Prlis voor Deide uni,s / 495000,- k.k.
badkamer met o.a. ligbad en douche. 1e verd.: 1 slpk, berg- _ _.„ ..,..._ ..... -„ o
zolder Prijs ’ 298 500 - k k HEERLEN - GLASPALEIS: TE HUUR: winkelruimte ca. 63 m 2.' . | Huurpr|j s ’ 2800,- per maand exclusief BTW.

___m _____*"■_____■___. NIEUWENHAGEN: goed on- KERKRADE-CHEVREMONT - PIETERSTRAAT: TE HUUR. Win-
§' \ derh woning met gas-c v gara- kel met magazijnruimte, keukennis, toilet en gas-c v. Totaal ca.

"T I I ■ ge en tuin. Kunststof kozijnen 105.m2. Huurprijs ’ 1165,-per maand.
___L__i I met dubb. begl., rolluiken. Ind. . ,
noaprovisiekelder woonk goed SCHAESBERG-CENTRUM: voormalig winkelpand met bovenwo-

£ uitgevoerde keuken met app., n'n9. gas-c.v., garage (ook geschikt als praktijk-/kantoorpand).
| 1 _ [| hobbyruimte 1everd.: 3 slpk en Ind. o.a. kelders, winkel-zmagazijnruimte. 1e verd.: woonkamer,

i badkamer met douche en vaste keuken, slpk., badkamer. 2e verd.: 2 slpk., badk., zolderruimte.
_____TÏ> ■■f^MWMW—~—f wastafel. Prijs ’ 139.000,- k.k. Priis / 145.000,- k.k.

NIEUWENHAGEN: Ruim woonhuis met c.v.-gas, berging en I VAALS: grote verkoophal (textiel, sport en aanverwante art.).
tuin (achterom bere.kbaar). Ind. 0.a.: 2 kelderrmmten, woon- Netto-verkoopoppervl. ca. 1190 m 2. Indeling in kleinere vloe-
kamer eetkamer, ru.me Keuken met compl. keukenmst. met ~ bespreekbaar. Huurprijs: op aanvraag.
a*p badkamer, werkkamer (slpk). 1e verd.: 3 slpk., douche- I I
ruimte. 2e verd.: vaste trap. Grote zolderruimte. Prijs

’ 157.000,- k.k.

■ 1 Taxaties,
makelaardij 0.g.,

hypotheek-adviescentrale. lf' ____
mamp«" " — m 'WÊÊÊÊMmm Maandag tot en met vrijdag

van 8.30 tot 17.30 uur. I;f. Ook 's zaterdags I
geopend van I

9.00 tot 15.00 uur. I
___________________■__■ En verder volgens afspraak. |T^^^^|

mÊMmmtmm_\ I r-n I
lW„, i rm_ Heerlenseweg 22, I ||| I

__MF**mmm~m_l_U 6371 HS, postbus 31193, I NVMI■"^o'"mmmm__^' 6370 AD Landgraaf. |c_L__JH
NIEUWENHAGEN: vrijstaande villa, gelegen aan de buiten- L_Pl__"E_P__^__^ I I J— ■
rand van het Hoetveld met goed aangelegde tuin en grote I HiMTv ITl3Kdd3lul|| DVgarage Optimale privacy. Geheel geïsoleerd, ged. dub begl. M
Ind 0.a.: speels ingedeelde woon-eetkamer, tv-kamer ca. 60 ■■■■■■■■■.■^■^■■■■ssVm 2,keuken met compl. keukeninstal. met app., studio-werk- W ir/\T^Mj_ifj tji ï^mruimte; 5 slpk., 2 badkamers Prijs f 465.000,- k.k. ___!_________|_________________ml

LEKKER RUSTIC EN MAAR EVEN BUITEN GELEEN
I Tussen Geleen en Sittard verrijst een nieuwe wijk in

*****" Binnen is er volop ruimte: een riante woonkamer en
r m^ 3 slaapkamers. Tevens een vierde vertrek dat als

S HP hobbykamer dienst kan doen. De luxe badkamer is
MÉMMMMÉMMMtMMMmÊÊÊÊÊÊiÊMWMMMÊIÊÊÊÊMM BÉ Eind juli 1992 worden óeze goed geïsoleerdepanden. opgeleverd.

r^Ë tMMËWÊ ____■■ MMtt ■_■_■ ___■__■ ____■_■ MMM ___■__■ HM|
Stuur mij vrijblijvend uw documentatie over de huur-

I woningen in Geleen, plan Dassenkuil. »
I Naam: |

I Adres: «
Postcode: Plaats:

g_jn^ vasigoeaoeneer |Teiefoon:
Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen. I Deze bon in een gefrankeerde envelop opsturen naar:
Tel. 045-71 2040 ■ ABC Vastgoed, Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen. i

piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijl
8L Halfvrijstaand =§=
|§4 woonhuis met qara-sss

>■ ..|| I ge, bouwjaar 1971,=
|8I dak is vernieuwd. sss

== Bs_____H_______É_l kamer ca. 38 m2,_EE
ss: dichte keuken, ter-____
ss: ras + tuin. 1e verd.: 4 slaapkamers + badkamer. sss:
—^ Aanvaarding in overleg. __

MEERSSEN f 225.000,- v.o.n. =Lux appartement met lift, ca. 100 m 2bruto. Ind.: hal =berging, woonkamer met balkon ca. 31 m 2,keuken=ss: 7,5 m 2. badkamer met ligbad en vaste wastafel, 2== slaapkamers resp. 4.00x3.40 en 3.40x2.25. Aan-=
sss vaarding direkt. sss

sir met open keuken s_s; 6.50x6.05/3.55, terras + tuin, garage. 1e verd.: 3=l slaapkamers + badkamer. 2e verd.: zolder te berei-=s= ken via vliezotrap. Aanvaarding in overleg. ==
« Makelaar o.g. " Taxaties

E " Bedrijfsobjecten " Hypotheken

" Woningen " Verzekeringen

1 makelaardijW 1ieoweüsi
! (y«) Hoolstraat 42, Voerendaal _=

| Cl3 Mssmsmm |
sss NVM Met een NVM-makelaar ==
sss rAKELAARJ koop je zonder zorgen. _E
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

PAUL |lES SIMONS I
MAKELAARDIJ B.V
ASSURANTIËN TAXATIES
HYPOTHEKEN FINANCIËN, I

I EUROPAWEG ZUID 214 ÜBACH OVERWORMS
I Heerlen-Heerlerheide:I Groot winkelwoonhuis, grotendeels onderkelderd, II met tuin en ruime boyenwoning. Winkelruimte cir- IIca 130 m 2. Bovenwoning heeft aparte ingang II Vr.pr.: ’ 128.000-k.k.

I Kunrade -I Voerendaal:
I Halfvrijst. herenhuis _____«_____________fcI met berging annex JÊM
I garage, serre c.g. |HSI tuinkamer en tuin (op 11 Wwl , am
I zuiden). Ind.: o.a. hal, E ,
I Z-woonk., keuken, 3 |||
I slaapk., badk. en zol- PP_flß_MiI der (via vaste trap) SBg^sS-^
I met 4e slaapk. Zéér |&I goede stand. Prijs: 1
I ’ 238.000- k.k. | I

I Nieuwenhagen - Bouwgrond.
I Pal tegen nieuw winkelcentrum gel. perceel II bouwgrond. Geschikt voor diverse doeleinden. II Grootte: ± 495 m 2. Prijs: ’ 65.000,- k.k.

Op zaterdag zijn wij geopend van 10.00 tot 13.00 u.
01014 Urn

| 1 045-318182f

r ji
SIMPELVELD, dubbele win"]!

filßPlj. ._ ke' m. boyenwon. en gar. en
| j__H____i_Ë__#__| bouwkavel. Ind.: 2 winkels,

Hwoonkam., eetkam., bad-
ra kam., 4 slaapkam., keukjlI. himiii*». __B__HJlll _ toil., bergruimte. Grondopn|
B. ca. 540 m 2. Dak 4 jaar geMl

■ ___■ i 9erenoveerd-

i "-S-____4N
-*■■ *^^*^_fc_* V VAALS, appartement meß

*^**S 3**■ tuin. Ind.: entree, hal, woonk-l
*! yv m. ged. open keuken, ruimej

""?«n, f slaapk, toilet, badk. met lig-|
""*-»>.» l bad, berging, kelder. Hei

« geheel is goed onderhouden\I en heeft een eigen parkeer*
X-jm* rr f plaats.

I ______»"» _______

| . HEERLEN, halfvrijst. villa op
i | : zr. goede stand met grote

i_____H___t __.! tuin en zwemDad- |nd-: 4
m JkÊÊ mM keld '' entree' ruime hal, zr
W_wM Btejß I ruime living met open haard,
BH^Wf^fljTH I study, gr. keuk., bijkeuk., 6

=15=» I slaapk., 2 badk., 2 douches,
H gr. zolder, veel extra luxe-,

|I^K Verdere gegevens en prijs! ________ op aanvraag.I
| "WM Onroerend Goed Makelaardij ■— - -"Il LEEIIAE-tt ,, m_ ■ Pater Romboutslaan 2, 6419 BE Heerlen

Telefoon: 045-717237
-L—- —_.„___„__.__.__. J
. . —

GROOT-GENHOUT HOENSBROEK
(gem. Beek) Vraagprijs ’ 79.000,-

Mm—Mi _erhoud. che), toiletruimte, woonkamer, voormalige dou-
ZIEN IS LIEFHEBBEN. che, keuken, bergingen, tuin, achteringang.
INDELING: 1e verd.: 2 slaapk. 2e verd.: dmv. een vaste
Souterrain: betegelde prov.ruimte, was-/strijk- trap bereikbare bergzolder. Alg.: redelijke staat,
ruimte met waterontharder, wijnkelder Beg. gr.: pand dient van binnen afgewerkt te worden
hal (leistenen vloer), toilet, gr. woonk., zeer luxe (reeds enig werkverricht). Goede buurt. Aanvaar-
woonkeuken, wintertuin (marmervloer), garage, ding: direct,
tuin op het zuiden. 1e verd.: 3 ruime slaapk. v.v.
ingebouwde kasten, luxe badk. met douche, lig-
bad, dubbele vaste wastafel en toilet (marmer -graniet). 2e verd.: dmv een vaste trap bereikb HOENSBROEKgrote zolder (eenvoudig meerdere slaapkamers te
maken). Algemeen: onderhoudsvrije staat, duur- Vraagprijs ’ 174.000,-k.k.
zame materialen, alarm, tuinverlichting. Het Uitstekend on-
woonhuis is modern (veel wit) en luxueus van op- jÈL __ derhouden
zet. Tn_N ' ?! ~__iwoonnuis met

' *. *_" __C _P^_P_É_ÉÉ____ °Pr''' 9ara9e

HOENSBROEK Mt B zonneterras

NIEUWBOUW iyrN^LnING
Prijzen: ’ 178.300,-v.o.n. - ’ 189.300,- v.o.n. H Sout.: kelder-

-.?^j-^„- Op een uitste- c.v.-ruimte.J 5""^_Sv/''.>_». ■'" kende lokatie Beg. gr.: entr, bet. toil, L-vormige woonk, geslo-
gaan wij star- ten complete keuken, badkamer, eetkamer/serre,/^^_BbS len me' de zonneterras, tuin, garage. 1e verd.: overloop, 2/ J?^^^^^^_ bouw van 4 zeer ruime slaapkamers (mcl. zitkamer), kleine

_yTOs_». Ê ItII-'-'|£_£_ -. 1/2 vrijstaan- slaapkamer, (event. 5 slaapkamers). 2e verd.: d.Sj\|^^L *^ H-'-SÏÜj > de woonhui- m.v. een vliezotrap bereikbare ruime bergzolder.. "" waa öf^C zen en 1 vrij- Alg.: goede lokatie, perc.opp.vl. 435 m 2, aanvaar-_\ Jjl fM_ staand woon- ding direct, bouwjaar 1961, een pand met ruimtesfcj.jA Bê/iR. '*_£_j__J_l_|__tes nuis wal beslist van binnen gezien moet worden.
_T"% m '' .^«**B=^^^ woningen zijn
t:*^J_Z~- .'. - optimaal ge-

ïsoleerd en
kenmerken zich doorduurzaam materiaalgebruik, HOENSBROEKgrote tuin, garage ___■_»________%_____INDELING: NIEUWBOUW
Beg. gr.: entree, toilet met fontein, woonkamer, Priizen f 142 500 - v o nkeuken, tuin, garage. 1everd.: overloop, 3 ruime J" ' 'oD 'een ooedeslaapkamers, badkamer met douche, vaste was- _^ NXT^n-. (teaenover detafel en aansluiting wasmachine; 2e verd.: d.m.v. . 1' 'V " Lucas-kliniek)een vaste trap bereikbare zolder welke eenvoudig :'^^~\&f-' '^^^— |o|_ atje" worcitingericht kan worden als 4e slaapkamer. Alg.: ___il__J£li_^i_________ binnenkortmet uw wensen kan tijdens bouw rekening ge- V&f—S. i§ __^____ start met nehouden worden. Brochures worden op aanvraag tR' /X^_'^3§Ï_S____Ss'"^ bouw van 14toegestuurd. E* _JxTZl_^*^^ *" 1/2 vrijstaande

jii Ki—Ü-f-r-Pl— B- 'S woonhuizen.
HOENSBROEK -^MJ^^^-__|^ Duurzame ma-
Vraagprijs ’ 195.000,- k.k. JSQs*£^^-*^_s terialen, isola-

Halfvrijstaand fraai, zeer ruim woonhuis met dub- >*-*C— 'ies. buitenber-
bele oprit, garage en tuin. 9'n9 en een
INDELING: .speelse" ligging zijn kenmerken van deze wonin-
Sout.: c.v.-ruimte, provisie-ruimte. Beg. gr.: entr., 9en-
bet. toil., grote woonk. (ruim 40 m 2) gesloten luxe
moderne keuken, met serre (samen circa 35 m 2) INDELING:
fr. tuin met zij-ingang, dubbele oprit, garage. 1e 809- 9r: entree, toilet met fontein, woonkamer,
verd.: 3 ruime slaapkamers, badkamer met lig- keuken, berging, tuin, terras, buitenberging; 1e
bad, vaste wastafel en 2e toilet. 2e verd.: dmv. verd.: overloop, 3 ruime slaapkamers, badkamer
vaste trap bereikbare ruime zolder, 4e slaapka- met douche, vaste wastafel en aansluiting was-
mer, mogelijkheid voor 5e slaapkamer. Alg.: goe- machine; 2e verd.: d.m.v. een vlieringtrap bereik-
de ligging, perc.opp.vl 420 m 2,uitstekend materi- bare bergzolder. Alg.: met uw wensen kan tijdens
aalgebruik en onderhoudstoestand een huis wat bouw rekening gehouden worden. Brochures wor-
beslist van binnen moet worden gezien. den °P aanvraag toegestuurd.

c ~
MV'Steens/De la Haye/Wald/Dogge

ASSIKAVII !":- AI)V!XEHtt_ MAK BLAAKDIJ OMKOIKKM) GOK»

GEOPEND: fX 1 HOENSBROEK
maandag t/m vrijdag " " HOOFDSTRAAT 88

kantoortijden ] f 6432 GH HOENSBROEK, 's zaterdags JmL TEL. 045-223434
1(1.0(1-12.30 uur (££_i__J FAX 045-230033

( .

EEN UP TO DATE PROGRAMMA: ROLLUIKEN■ZONWERINGEN
EN RAAMDEKORATIE

olhekken ' US)))...
Bvelllglngshekken |||%^."°""°
arosol zonneschermen rr-YTY~I'7Oelnorknikarmen, 'ul'luzu
.rgola's en markiezen —i
lulux rolluiken van
ereldklasse

rnjQ ROLLUIKEN _
EZ II I O ZONWERINGEN B.V.
erendaal. lel: 045 -750598,
idelautcroewande 21, Voerendaal, tel: 045-752416

V _______/

Je huis in dekrant brengt mensen over de vloer.
Hn de makelaar weet van wanten en kranten.

-r*

Z7\" " "" mm
NEDU MAKELAARDIJ
beheer/verhuur o.g. " makelaardij " taxaties " hypotheken. " assurantiën

HOENSBROEK: 'Uitstekend gelegen, KERKRADE: 'Uitstekend gelegen half-
nagenoeg vrijstaand herenhuis met in- vrijstaand woonhuis!'
pandige garage!' Ind. hal, L-vormige woonk., keuken m-
Ind. hal, woonk., grote woon/eetk., bijkeu- mod. mr. berging, 3 slaapk. badk. Grote
ken, 3 slaapk. ruime badk. Geïsoleerd en zolder. Bwjr. 1983. Geh. ommuurde achter-
dubb. begl. Zonnige achtertuin m. optima- tuin. Mogelijkh. voor gar. Geïsoleerd ged. -
le privacy. Aanv. in overleg. dubbel begl. voorz. v. roll. Geen direkte

Vraagprijs f 169.000,- k.k. bebouwing a.d. achterzijde. Perfekte staat
v. onderh. Aanv. i.o.

HOENSBROEK: 'In fijne buurt gelegen Vraagprijs t 183.500,- k.k.
mooie, ruime woning! 3r '
Ind. hal, woonk. m. kurkvloer, keuken m.
mr. berging, 4 slaapk, badk. m. ligb, en K ERKRADE/CENTRUJIUf*er ruim her-v.w. 2e verd. bereikt via vaste trap Ge sol. enh ? xtfgQtfll kantoren!'en ged. dubia begl. Zonnige achtertuin. Aanv. in overleg.Aanv. i.o. Mog. rijksbijdrage f 3.000,- igif

Vraagprijs f 127.500,- k.k. Vraagprijs ' 200.000,- k.k.

________________MVVl«VPHHPV«VW^tßV**f*B4*M_________l I

KERKRADE-W.: 'Zoekt u veel ruimte? HEERLEN: 'Mooi appartement met ga-
Hier is uw kans!' rage nabij centrum!'
Halfvrijst. herenh. Ind. kelder, hal, woonk. Ind. berging, hal, woonk. m. dakterras,
woon/eetk. berging, 7 slaapk. badk. Zol- open keuken, 2 slaapk., ruime badk. Bwjr
der. Perc. opp. ± 300 m 2. cv. ketel 1988. 1981. Ged. dubb. begl. Aanv. desgewenst
Ged. rolluiken. Ook geschikt voor beleg- op korte termijn,
ger. Aanv. sept. '92.

Vraagprijs f 159.000,- k.k. Vraagprijs ' 99.000,- k.k.

HEERLEN: 'Uitstekend gelegen modgu^woning met verwarmde garage!'
Ind. hal, kantoor m., ingebouwdetxtMGnrast, mooie living m. balkon, keuken m. eetkamer,
3 slaapk. badk. Ramen/koijaéOTerl in kunststot m. dubb. begl. en roll. cv. ketel 1989
Zonnige achtertuin. Aanv.NraHio juli Vraagprijs / 165.000,- k.K.

! — 4
I _____________________________

Te huur: bedrijfspand J

. i i" i=:tlj!-^_n^ "^__J_-3_J.s''i fcjr

- gelegen te Nuth
- 200 m 2kantoorruimte
- 650 m 2bedrijfsruimte
- vrije hoogte ca. 5,5 m
- Huurprijs’ 95.000,- per jaar

Meijers Makelaars
Zakelijk in onroerende zaken I—l J$

" Makelaardij W A M
" Advisering rond onroerende zaken iHHwtP W—\
" Marktadviezen

" Taxaties

Wilhelminastraat 47 - 6131 KM Sittard - 046 - 515050 bereikbaar op werkdage" ',

Zaterdag 2 mei 1992 " 40Limburgs
-\wmamW-Am-



Van onze rtv-redactieWeer Johnny Logan dus. Hij
won in 1980 met 'What's another
year'. Hij herhaalde het kunsts-
tukje zeven jaar later met 'Hold
me now'. En nu ziet hij lerland
weer als een van de grootste
kanshebbers. Zonder overigens
alle inzendingen te hebben ge-
hoord. Ook Humphrey Camp-
bells 'Wijs me de weg' kent hij
nog niet.

HEERLEN - Veronica zendt de-
ze zomer geen herhalingen uit,
maar stemt haar programmering
geheel af op de Verenigde Sta-
ten. Reden van dit thema is de
Amerikaanse presidentsverkie-

Service Salon
toont enige
verzetsfilm

die is gemaakt door
de Amsterdammer
F. Taylor, duurt drie
minuten. Daarin is te
zien hoe de verzets-
held P. Coronel van-
uit het toenmalige
huis van Taylor in de
Jordaan, naar Lon-
den aan het seinen
is. Coronel maakte
deel uit van de Raad
van Verzet. De beel-
den zijn in 1943 ge-
maakt. Taylor heeft
de film in 1985 aan
het Verzetsmuseum
geschonken ter gele-
genheid van de ope-
ning ervan. De
maker woont nog
steeds in Amster-
dam.

het pakte goed uit. Het jaar daar-
op waren er vier liedjes met een
saxsolo."

JohnnyLogan is een van de wei-
nige Songfestival-winnaars die
een aardige carrière heeft opge-
bouwd. Maar pas na 'Hold me
now'. Ook Logan ging na zijn
eerste succes onderuit. Uit oner-
varenheid. „Eigenlijk moet je
een managementscursus volgen
voor je aan een Songfestival be-
gint. Wanneer het festival voor-
bij is, is het oud nieuws. Maar als
de artiest succes wil boeken,
moet zij of hij binnen een maand
in elk land in Europa aan het
werk. Er is ook druk om veel
concerten te geven in je eigen
land. In de eerste plaats moet je
fit zijn en vastberaden. En ver-
geet niet dat je business bent
geworden. Ik zag mezelf als zan-
ger, maar ik was handel."

Zelf zal Logan niet snel meer als
zanger aan het festival deelne-
men, al sluit hij het ook niet uit.
Omdat hij gelooft in het festival.
Als de kwaliteit van de ingezon-
den liedjes tenminste wordt op-
gekrikt.

aldus een woord-
voerster van het Ver-
zetsmuseum in
Amsterdam, voor
het eerst dat derge-
lijk authentiek film-
materiaal voor een
groot tv-publiek is te
zien.

De (titelloze) film,

AMSTERDAM
Maandag 4 mei
wordt de enige film
die tijdens de Twee-
de Wereldoorlog van
verzetsactiviteiten is
gemaakt, in het tele-
visieprogramma Ser-
vice Salon om 16.20
uur op Nederland 1
uitgezonden. Het is,

„Veel mensen zijn vergeten dat
ik in 1984 ook al het lerse lied
geschreven had. Voor de groep
Terminal 3, waar Linda Martin
toen in zong. We eindigden toen
tweede, achter Zweden. Linda
en ik zijn goede vrienden geble-
ven. Nu hebben we er samen aan
gewerkt. 'Why me' is een lied ge-
worden dat net zo sterk is als
'Hold me now'. Ik geloof oprecht
dat het moeilijk zal zijn lerland
te verslaan. lemand vertelde me
dat we eigenlijk alleen concur-
rentie hoeven te verwachten van
Joegoslavië. Dat is weer zon
jong grietje." Logan doelt op het
bekende Dana-, Nicole- en San-
draKim-effect van de jonge zan-
geresjes, die de jury zo wisten te
vertederen." Johnny Logan: ,^iou het simpel, dat is de boodschap voor de deelnemers aan het Song-

festival." Foto:GPD

Van onze rtv-redactie Oorlogsverzet
in Oostelijk

Zuid-Limburg
op televisie

Goede song
Zelf gelooft hij heilig in de goede
song. „Ik werd benaderd door
Linda's management. Ze bleven
aan me trekken. Uiteindelijk ben
ik er voor gaan zitten. Ik pro-
beerde eerst volgens de geijkte
formules een lied voor haar te
schrijven. Dat werkte niet. Toen
dacht ik aan nummers die ik al
voor mezelfhad geschreven. Een
ervan van was 'Why me. De
tekst is sterk. Het is een ballad
met power. Qua opbouw lijkt het
sterk op 'Hold me now."

„Er is een succesformule, ja. Na-
tuurlijk is er de bijna verplichte
octaafverhoging. Maar daarnaast
worden vooral stomme teksten
gebruikt. Kijk naar het nummer
dat Terminal 3 versloeg in '84:
'Diggi-100-diggy-ley"" in my gol-
den boots.' Met alle respect voor
de Zweedse bevolking en de
Herrey's die het zongen: dat was
een lied volgens de formule en
het verkocht voor geen meter.
Leuk om er het Songfestival mee
te winnen, maar je komt er niet
verder mee."

GULPEN/EPEN - Het monu-
ment voor de slachtoffers uit de
Tweede Wereldoorlog tussen
Eys en Wittem vormt maandag-
avond een onderdeel van het tv-
programma van de NOS ter gele-
genheid van Nationale Doden-
herdenking. Onder de titel 'On-
bekend Monument' zullen tus-
sen 19.30 en 19.45 uur op Neder-
land 3 beelden te zien zijn van de
in steen gebeitelde namen van
slachtoffers en leden van het ver-
zet in de kring Gulpen. Zij wer-
den opgepakt bij een overvalvan
de Sicherheits Dienst in 1944. De
meesten van hen zouden uitein-
delijk omkomen in Duitse con-
centratiekampen. Eén van de
organisatoren van het verzet was
de jonge kapelaan Huub Hou-
ben, verbonden aan de parochie-
kerk van Epen.

De SD had weinig of geen vat
kunnen krijgen op het verzet in
zuidoosthoek van Limburg. -De
kring Gulpen van de landelijke
onderduikersorganisatie deed
haar werk goed. Op zeer veel
boerderijen in en om Gulpen wa-
ren onderduikers verborgen.
Het verzet sluisde talloze ont-
snapte Franse krijgsgevangenen
door naar de Voerstreek en Wal-
lonië. Bovendien werden veel
geallieerde piloten en joodse me-
deburgers uit handen van de
bezetter gehouden.

Kapelaan Huub Houben wist dat
de SD ook hem zocht, maar wei-
gerde onder te duiken om zijn
familie niet in gevaar te brengen.
De arrestatie van de leden van
het verzet in de kring Gulpen'
vond plaats amper twee maan-
den voordat dit deel van Lim-
burg werd bevrijd. Kapelaan
Houben werd via het kamp
Vught naar het Noordduitse
Wöbbelin getransporteerd. Hij
maakte de bevrijding van dit
kamp nog mee, maar bezweek
veertien dagen daarna aan de ge-
volgen van de geleden ontberin-
gen.
Rosalie Sprooten uit Epen, oog-
getuige van de arrestatie van
Houben, schreef een boek over
het verzet in oostelijk Zuid-Lim-
burg. Zij is één van degenen, die
maandagavond in het NOS-pro-
gramma vertelt over de gebeur-
tenissen aan het eind van de
oorlog in haar geboortestreek.

Van onze rtv-redactie

Van onze rtv-redactie

"HILVERSUM - RTL 4 en
van den Ende Pro-

dukties hebben een contract ge-
tekend voor 230 nieuwe afleve-
Ijngen van de soapserie Goede
Tijden Slechte Tijden. Na een zo-
merstop van bijna vier maanden
start de nieuwe serie op 21 sep-
tember.
£>e nieuwe afleveringen voor het
seizoen '92-93 worden voor het
eerst helemaal door Nederlandse
auteurs bedacht en geschreven,
volgens creatief producente Ol-
Sa Madsen zijn de karakters uit
de van oorsprong Australische
Serie zo Nederlands geworden
dat ze zelf gaan schrijven. „Een
team van zes schrijvers gaat on-
der leiding van Rogier Proper en
mij aan de slag. We gaan het oor-
spronkelijke script The Restless
*ears loslaten, maar blijven wel
Sebruik maken van de karakters

die door de schrijver Reg
Watson bedacht zijn."

"et afgelopen seizoen is het oor-
spronkelijke script al op ver-
schillende punten losgelaten. Zo

door Nederlandse auteursverhaallijnen bedacht om Arnie
Alberts, Laura Alberts, Linda
gekker en Mickey in de serie tebouden. Goede Tijden SlechteTijden draait bijRTL4inmiddels
twee succesvolle seizoenen. Gis-
teravond werd de 360eaflevering
uitgezonden.

>>In Australië heeft de serie vier
seizoenen gedraaid. Het is nu
l^og te vroeg om te zeggen of wrj
Jn '93-94 verder gaan met de se-
r*e. Voorlopig zijn de kijkcijfers
jn ieder geval nog heel hoog. Delaatste weken kijken gemiddeld
dagelijks zon twee miljoen men-
sen," aldus een woordvoerder
van RTL4.

Script soapserie voortaan helemaal door Nederlanders geschreven

Goede Tijden, Slechte Tijden:
230 nieuwe afleveringen " Cameramensen en chirurgen tijdens de opnamen voor de nieuwe tv-serie 'Ingang Oost.

Foto: VAN VELZEN

Meeleven met leed van echte patiënten in 'Ingang Oost'

Geld
„Kijk naar 'Hold me now'. Dat
kwam zelfs op nummer 1 in Aus-
tralië. In heel Europa werd het
nummer 1 of 2. Ik stond drie we-
ken bovenaan in Engeland. Ik
heb vreselijk veel geld verdiend
aan 'Hold me now'. Ik heb volle-
dige vrijheid van handelen, een
paar auto's, een prachtig huis,
een gezonde bankrekening en
er n mooie nieuwe cd. De laatste
vjf jaar zijn de beste van mijn
leven."

„Ik word dan wellicht blijvend
met het Songfestival geasso-
cieerd. Maar de beide liedjes
waar ik mee gewonnen heb zijn
wel standards geworden. 'Hold
me now' werd vlak voor Kerst
door de luisteraars van Capitol
Radio in London gekozen bij de
vijftig beste songs aller tijden.
Dan kan het toch niet slecht
zijn?"

Tros start nieuwe
ziekenhuisserie

Detail

Ondertussen brengt de ambulan-
ce een oudere vrouw binnen die
thuis een hersenbloeding heeft
gehad. In één van de behandel-
kamertjes ligt een man die met
een elektrische zaag zijn vingers
heeft geraakt. De camera zoemt
helemaal in op het moment dat
de chirurg de wond dichtnaait.

HEERLEN - De belevenissen
van dokter Jan, zuster Ingrid en
sociaal-verpleegkundige Nel in
Medisch Centrum West worden
al jarenlang op de voet gevolgd
door een paar miljoen kijkers.
Tussen de medische ingrepen
door hebben de hoofdrolspelers
het vooral druk met elkaar. Lief-
des bloeien op, verwelken ook
vaak weer even snel en dingen
die het daglicht niet kunnen ver-
dragen, zijn aan de orde van de
dag.

Ziekenhuispersoneel kijkt vaak
met gemengde gevoelens naar
de populaire Tros-serie. Het
heeft niets met de werkelijkheid
te maken, wordt gezegd. Ook de
argeloze kijker vraagt zich vaak
af of MCW de werkelijkheid is.
De Tros komt woensdagavond
om 19.15 uur op Nederland 2 met
een antwoord. De komende acht
weken staat de dagelijkse reali-
teit op de afdeling Eerste Hulp
van het Academisch Ziekenhuis
Utrecht centraal. Ingang Oost is
de titel van de nieuwe Tros-serie
die onder de noemer reality-tele-
visie valt.

Volgens Bob Bremer, hoofdPro-
gramma Ontwikkeling van de
Tros, is reality-tv een trend die
vanuit Amerika is overgewaaid
naar Europa. „Dit soort program-
ma's bestaat in verschillende
vormen. Zo valt het home-video-
programma De Leukste Thuis
ook onder reality-tv," aldus Bre-
mer.

Producent René Stokvis heeft
oog voor detail. „Dit is nu een-
maal het dagelijks leven op een
EHBO-afdeling. We willen een
reëel beeld geven van het werk
en daar horen ook bloed en won-
den bij. In een latere aflevering
komt ook iemand binnen die
niet meer dan een flinke splinter
in zijn vinger heeft."
G. Cerfontaine, voorzitter van de
Raad van Bestuur van het AZU,
is heel tevreden met het eindre-
sultaat. „Wij krijgen regelmatig
verzoeken van de pers om mee te
lopen en meestal gaan we daar
niet op in. René Stokvis ken ik
van Chirurgenwerk en ik heb on-
der strikte voorwaarden inge-
stemd met de opnames." Zo
moesten alle patiënten uitdruk-
kelijk en in heldere toestand toe-
stemming geven om gefilmd te
worden. Ook het personeel kon
op ieder moment aangeven dat
ze geen draaiende camera op
hun vingers wilde hebben.

De kracht van Ingang Oost zit
vooral in het menselijk aspect
van de serie en het onverwachte.
De kijker leeft mee met de pa-
tiënt als de diagnose wordt ge-
steld. Wie de eerste aflevering
van Ingang Oost ziet, zal onge-
twijfeld volgende week weer kij-
ken. Want, hoe loop het af met
de verbrijzelde knie van Frank?
Moet Vincent geopereerd wor-
den aan zijn arm? En zal het ver-
keersslachtoffer blijvend letsel
overhouden? Het is inderdaad
Medisch Centrum West. Maar
dan echt.

Origineel

Springplank
Volgens de ler moet je als artiest
het Songfestival niet als doel,
maar als middel zien. Als spring-
plank voor je verdere carrière.
„Er zijn zo veel winnaars waar je
nooit meer iets van hoort. Het
publiek heeft veel over muziek
geleerd. Het aanbod op radio en
televisie is enorm verbreed. Er is
heelveel muziek beschikbaar. Je
houdt het publiek niet meervoor
de gek. Een lied moet ze raken.
Het moet iets voor ze betekenen.
Een fout die veel gemaakt wordt
bij het Songfestival is dat de ar-
tiest binnen het tijdbestek van
drie minuten teveel wil. Er
wordt van alles in zon nummer
gestopt, maar meestal is minder
juist meer."

De reality-serie Ingang Oost is
een combinatie van pure infor-
matie en human interest verpakt
in een vervolgverhaal. Het pro-
gramma is ontwikkeld en gepro-
duceerd door René Stokvis die
zich inmiddels met programma's
zoals Chirurgenwerk en Op de
drempel van het leven op zijn
naam, specialist in medische
programma's mag noemen. Vier
weken lang filmde hij in samen-
werking met onder andere Mick
de Boer op de EHBO-afdeling
van het AZU. De patiënten wor-
den vanaf het moment van bin-
nenkomst gevolgd op hun verde-

.re weg door het ziekenhuis. Het
zijn allemaal echte patiënten,
echte doktoren, echte familiele-
den en vooral veel echte verwon-
dingen.
De kijker moet direct al in de
eerste aflevering over stalen ze-
nuwen beschikken om niet het
hoofd af te wenden als de knie
van Frank open wordt gelegd.
Frank wordt via Ingang Oost
binnengebracht met een verbrij-
zelde knieschijf. Hij is met een
brommer van een vriend tegen
een boom gereden en ligt krom
van de pijn op een bed.

Terwijl hij naar de röntgenafde-
ling gebracht wordt, komt Vin-
cent met zijn moeder en opa en
oma binnen. De peuter is geval-
len en heeft een dikke onderarm
die verdacht krom staat. Zijn ge-
broken arm moet direct onder
volledige narcose gezet worden.
Een hartverscheurend tafereel
ontstaat als hij in de armen van
zijn moeder snikkend in slaap
wordt gebracht.

" Ook Isa Hoes zal als Myriam van der Pol in de nieuwe
afleveringen weer van de partij zijn. Foto: ERIK geven

Hou het simpel, is de boodschap.
En wees origineel. Zoals de sax-
solo in 'What's another year', diede geijkte orkestsolo verving.
„Ik heb moeten vechten om die
saxsolo er in te krijgen. Het was
eerst een country-nummer met
een gitaarsolo. Toen ik voorstel-
de er een saxsolo van te maken,
vroegen ze zich af hoe dat in
beeld gebracht moest worden.,
Het was een echt gevecht, maar

de fans de hele zomerstop over
zullen praten en gissen," aldus
de woordvoerder van RTL4. De
eerst aflevering van het nieuwe
seizoen wordt vooraf gegaan
door twee uitgebreide terugblik-
ken op 17 en 18 september.

dit seizoenworden beide op vrij-
dag 29 mei uitgezonden. De laat-
ste aflevering wordt afgesloten
met een zogeheten spectaculaire
cliffhanger. „Er zal aan het eind
van de laatste aflevering een
vraag opgeworpen worden, waar

Zomerstop
Pc laatste twee afleveringen van

Zaterdag 2 mei 1992 " 41

ler won als zanger tweemaal het Eurovisie Songfestival

Johnny Logan nu als componist
DOOR THEO HAKKERT

Zomer-
programma's bij

Veronica in
teken van VS

zingen die in november dit jaar
worden gehouden. Aan de hand
van series, talkshows, speelfilms,
documentaires en een twee keer
in de week terugkerend eigen
programma wordt getracht om
met ingang van 1 juni een beeld
te schetsen de Amerikaanse sa-
menleving.

Een ploeg van Veronica reist de-
ze zomer vier maanden met een
camper van 'coast to coast'. Elke
uitzenddag wordt rond half tien
'savonds door die ploeg een half
uur verslag gedaan van die reis.
De bedoeling is dat de ploeg ver-
slag doet van het 'vreemde en
bijzondere' en niet het Vrijheids-
beeld en de Empire State bestij-
gen. De reis begint in New Vork
en moet na vier maanden eindi-
gen in San Francisco.

De omroep kocht verder een
aantal afleveringen van de talk-
show 'The Arsenio Hall Show
en diverse documentaires, zoals
'The New WKRP in Cincinnati',
een serie over een radiostation.
Verder werden nieuwe afleverin-
gen van de serie 'MacGyver' en
'Magnum' aangekocht. Ook be-
staande programma's als
Nieuwslijn zullen in deze perio-
de zoveel mogelijk in het teken
staan van de Verenigde Staten.

HERTME - Zijn naam zal zijn hele leven ver-
bonden blijven met het Eurovisie Songfestival,
omdat hij er als enige in slaagde het festival
tweemaal te winnen en ook dit jaar is de ler
Johnny Logan weer van de partij. Hij is volgen-
de week zaterdag 9 mei in het Zweedse Malmö
bij de finale van het Songfestival aanwezig als
componist van de lerse inzending 'Why me', die
wordt gezongen door Linda Martin.

Limburgs dagblad show
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Nieuwstra at 11: nabij Markt een half- . =—^^*XX o'^t'J' 'I vrijst. woonhuis metj_%V»;. en binnen- _» tIÈTiCOOv/^*- xl^
plaats. Ind. t^-o^QJf woonkamer met f|o<* * *-- fl**-^* -ia££I open gein>l«keuken, toilet, badkamer, . ____ ~ ~"^I kelder. Verd.: 3 slaapk., vaste trap zol- _ia^~~~- v/fl___£_.
der, cv. Prijs ’ 102.000,- k.k. ! I J& i E yk%

rl

Uitstekend gesit. vrijstaand sfeervol he- ;^ — "■—~.
renhuis met behoorlijke tuin (601 m 2).
Ind.: b.g. hal, toilet, kelder, woonkamer NaD|J ziekenhuis wordt binnenkort ge-
met serre, keuken, bijkeuken, berging. start met de bouw van 5 halfvrijst. ka-
Verd.: 3 slaapk., badkamer. Vaste trap raktenstieke urban-woningen met dak-
zolder, cv. Prijs / 215 000,-k.k. terras, garage en tuin. Prijzen

’ 178.000,- v.o.n. Verdere info op aan-
I m^m^mrti _j .1wj my ■ YS____________. vraag.

Uitstekend gesit. tussengelegen woon- ■TTItl__fjm

huis (bwj. 78) met garage en tuin. Ind.:
I b.g.: hal, toilet, woonkamer met open
I geinstall. keuken, bijkeuken. Verd.: bad-

Akerstraat 67: in winkel|!iiat goed ge-
___■__. al

■ mm^mmm' m_ Landelijk gesit. vrijstaand woonhuisDl (bwj. '73) met garage en tuin. Ind.: b.g.
■!"«« Hw hal, toilet, kelder, L-vormige woonka-
_^_ MW mer, geinstall. eetkeuken. Verd.: 3

slaapk., badkamer, cv. Prijs

’ 179.000,-k.k.

schuur. Ind. 0.a.: woonkamer, keuken,
badkamer, 4 slpk., cv. Prijs ’ 118.000,-

-ing. WIL SPAAI ■^bwi33=Tl?,^_______l
Akerstraat Nrd. 11 Halfvr. woonhuis (bwj. '84) met berging

RAAR YR Rn ineci im en ,vin- lnd b - hal' woonkamer met0*H»O AD DrunSbUm open geinstall. keuken. Verd.: 3 slaapk.,
tel. 045-220550 badkamer, cv. Prijs ’ 135.000,- k.k.

(
__k_n MWA I _______ _. M I I l_^ ____________ Ara I Ik. I MWÊ Bk_^V^_____L MW^é iwl ________ * ■ *___■ I __P*^____ ____F "u kJ E__] WAv__________ _____^^i_____o - -______> __F> <lij I ■Mffip^ R] RUI ITFR^ /JB<

z'- \ \ taSSj ï^_rl\_r I Lul *^^ makelaardij onroerendgoed - sittard maastricht heerlen P,
l — "— -jPWp!

f Te kOOp HOENSBROEK. Eikenweg H NïeUWbOUW |
Goed gel. halfvrijst. woonh. met cv., inpandige ga-

AMSTENRADE, Hoofdstraat S rage, kantoor en tuin. Ind.: souterrain: garage, cv.- Landgraaf H
Roy. halfvrijst. woonh. met cv., kelders, aanbouw ruimte, provisiekelder. Beg. gr.: hal, toilet, keuken Direct nabij het winkelcentrum "Op deKamp" wor- 'en tuin. Ind. 0.a.: woonkr., eetkr., keuken, bijkeuken, met app., woonkr. Ie verd.: 3 slaapkrs., moderne den door aannemersbedrijf Riksen B.V. 13 Vrije
4 slaapkrs., badkr. met ligb., vaste trap naar zolder. badkr. 2e verd.: zolder te bereiken middels vliezot- sector-won. in div. types gebouwd (vrijst. en vrijst
Aanv.: i.o. Vraagprijs: f 139.000,-k.k. rap. Ind.: kantoor: wachtruimte, 2 kantoren, toilet, geschakeld). Prijzen vanaf f. 225.000,- v.o.n. tot

kitchenette. Het geheel verkeert in prima staat van f.270.000,- v.o.n. (excl. renteverlies). Perc. opp.:
AMSTENRADE, Kasteelstraat S onderhoud. Aanv.: i.o. Prijs: ’. 225.000-k.k. vanaf 270 m2tot 630 m2. Alle won. worden opti-
Op goede stand gel. vrijst. herenh. met cv., kantoor maal geïsoleerd. Badkr. met o.a. ligb., toilet. Hard-
cq. praktijkruimte en roy. tuin. Ind. 0.a.: L-vorm. LANDGRAAF, Pasweg H houten kozijnen,
living, keuken, 4 slaapkrs., badkr. met ligb., douche, Uitstekend gel. appartement met berging. Ind.: ent-
v.w., toilet, vaste trap naar zolder. Aanv.: i.o. ree, woonkr., keuken met balkon, bijkeuken, 2 NIEUWBOUWWONINGEN S
Koopprijs: / 239.000,- k.k. slaapkrs., doucheruimte, toilet en bergkast. Aanv.: Landhuizen te Echt.

direct. Prijs: ’. 80.000- k.k. Landhuis te Puth-Schinnen.
BRUNSSUM-TREEBEEK, Horizonstraat H VS-woningen te Stramproy.
Rustig gel. woonh. met berging en tuin. Perc. opp.: PUTH, Geleenstraat S Appartementen te Berg aan de Maas.
220 m2. Ind.: kelder, entree, hal, toilet, keuken, Gunstig gel., vrijst. boerenwon. met cv., kelders, Documentatie op aanvraag,
woonkr. 1e verd.: 3 slaapkrs., badkr. met ligb. en v.w. stal en grote tuin. Perc.op.: 2.425 m2. Ind. 0.a.:
2e verd.: trap naar bergzolder. Aanv.: i.o. woonkr., zitkr., keuken, 2 doucheruimtes, 4 BOUWKAVELS S
Prijs: ’. 102.000,-k.k. slaapkrs., zolder. Aanv.: i.o. Bouwkavels tekoop teSpaubeek en Stramproy. Do-

Vraagprijs: / 248.000-k.k. cumentatie op aanvraag.
BRUNSSUM, Trichterweg H
Goed gel. vrijst. woonh. met cv., inpandige garage SITTARD, Leyenbroekerweg S ¥*_________en tuin. Ind.: souterrain:kelder, garage. Beg. gr: hal, Op eerste stand gel. vrijst. landhuis met kelders, ga- Dclfijlc
toilet, woonkr. met 0.h., ruime keuken met app., wa- rage, carport, zwembad en royale tuin. Percopp.:
randa. 1e verd.: 4 slaapkrs., moderne badkr. met 1.000 m2. Ind.: royale living, study, luxe keuken, bij- KINROOY-GEISTINGEN S
ligb., v.w. en 2e toilet. 2e verd.: vliezotrap naar hob- keuken, 3 slaapkrs., badkr., zolder. Aanv.: spoedig. Op 5 km. afstand van Maaseik gelegen vrijst. semi-
byruimte. Aanv.: i.o. Vraagprijs: f. 247.500 -k.k. Prijs op aanvraag. bungalow met inp. garage, kelder en tuin.

Percopp.: ca. 300 m2. Ind. 0.a.: woonkr.,keuken met
ECHT, Pr. Irenestraat S SITTARD, Wilhelminastraat S app., 3 slaapkrs., badkr., apart toilet, grote zolder.
Gunstig gel., geheel onderkelderd, vrijst. woonh. Gel. op top loc. nabij centrum luxe app. met cv., Aanv.: direct, prijs: / 210.000,-k.k.
met cv., garage en tuin. Percopp.: ca. 500 m2. Ind. berging en parkeerplaats. Ind. 0.a.: living, keuken,
0.a.: voorkr., woonkr., keuken, 4 slaapkrs., badkr, mod. badkr. met ligb., douche, v.w., 2 slaapkrs. LANKLAAR, Kruisvenlaan S
zolder. Aanv.: spoedig. Vraagprijs: ’ 189.000,- k.k. Aanv.: i.o.Koopprijs: ’ 235.000,- k.k. Schift, in bosrijke omgeving gel. vrijst. semi-bunga-

low met cv., souterrain, garage en mooie tuin met
HEERLEN, Litscherboord H SITTARD, Wilhelminastraat S veel privacy. Percopp.: 1.024 m2. Ind. o.a: living
Rustig gel. vrijst. bungalow met 2 inpandige gara- Op zeer goede stand centraal gel. halfvrijst. woonh. met open haard, mod. keuken met app., 3 slaapkrs.,
ges, cv. en tuin. Ind.: souterrain: hal, hobby- met cv., geheel onderkelderd, garage en tuin. Ind. badkr. met ligb. en dubb. v.w. Aanv.: i.o. Vraagprijs:
/kantoorruimte, provisiekelder, cv.-kelder. Beg. gr: 0.a.: L-vorm. living, keuken met aansl. eetkr., 4 / 265.000,-k.k.
hal, toilet, woonkr., eetkr., keuken, 3 slaapkrs., badkr. slaapkrs., badkr. met ligb., zolderruimte. Aanv.: i.o.
met ligb., douche, v.w. en bidet. Algemeen: Het ge- Prijs op aanvraag. MORESNET H
heel verkeert in prima staat van onderhoud en is In bungalowwijk prima gel. semi-bungalow met in-
voor div. doeleinden geschikt. Aanv.: i.o. VOERENDAAL, Grachtstraat H pandige garage, cv. en tuin (perc. opp.: 1483 m2).
Prijs: ’. 340.000,- k.k. Uitstekend gel. vrijst. geschakeld woonh. met cv., Met mog. bouwk. voor vrijst. pand. Ind. souterrain:

garage en tuin. Ind.: hal, toilet, L-woonkr. met par- garage, c.v.-ruimte, bijVwaskeuken, provisiekelder,
Wilt uUW pand verkopen, bel dan Ma- ketvloereno.h., luxe keuken, bijkeuken, garage/ber- 2 slaapkrs., douche, toilet. Beg. gr.:ruime hal, toilet,
kelaarskantoor Ruijters voor een vrij- 9ing' -1e verd-: overloop, 3 slaapkrs., badkr. met luxe keuken, woonkr. met o.h. ca. 42 m2, balkon,
hliiuonrio afcnraa. Pr ie waal „raan r.__r ''91*" douche, v.w. en 2e toilet. 2e verd.: vaste trap badkr. met ligb., v.w., slaapkr. Aanv.: i.o.Dlljvenae aTSpraaK.tr IS Veel Vraag naar naar hobbyruimteen berging. Het pand verkeert in Prijs: ’. 325.000-k.k.panden in de prijsklasse tot / 250.000,- prima staat van onderhoud. Aanv i.o.k.k. Tijdens kantooruren: 046 - 511611. Prijs: ’. 259.000,-k.k.
Na 18.00 uur: 04746 - 2319. —m I

S- Inlichtingen kantoor Sittard wSgenÏSo-18.00 uur Ki Dl ITCDCH-Inlichtingen kantoor Heerlen Zaterdagen 10.00-14.00 uur |S____J| flvJIvJ EïlÖ
makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerlen

w W ~ , w-. . r—> ____",_. ■»/
__

1 " 6131 AL sittard-rijksweg zd 35-tel 046-511611I Hypotheken-Financienngen, laxanes-Verzekeringen wnATheenen-vangmnsvenpiein 12-teio4s-713746

Vaak verkopen wij huizen die de krant net
niet halen. Zoekt u een huis, laat u

vrijblijvend inschrijven.
Zie ook onze etalages St.-Franciscusweg 16

en Oliemolenstraat 3

BRUNSSUM
Haselaar 6. Uitstekend gesit. vrijst. landh., 4 sik., luxe
badk. woonk. 50 m 2opp. 379 m 2. bj. 89.
Vr.pr. / 359.000,- k.k.

HEERLEN
Ambachtsstr. 4. Uitstekend gel. herenhuis met 4/5 sik.,
grote woonk. m. parket. Vr.pr. ’ 179.000,-k.k.
Molenberglaan 69. Uitstekend onderhouden karakteris-
tiek vrijst. herenhuis op 625 m2, 4 sik., ruime garage, nieu-
we keuken, zonnige tuin gel. aan rand Aambos.
Vr.pr. f 459.000,- k.k.
Erf straat 13. Tussengeb. geschak. woonhuis in jonge
buurt, ruime woonkamer, halfopen mod. aanbouwkeuken,
3 sik., garage, tuin op zuid. Kunt u zo intrekkenl
Vr.pr. ’ 124.000,-k.k.
Ruys de Beerenbroucklaan 36. Zeer ruim halfvrijstaand
herenhuis, uitermate geschikt voor kantoor/wonen.
Prijs op aanvraag.

HOENSBROEK
Hommerterweg 136. Vrijstaand landhuis met garage en
mooie tuin, woonkamer ±30 m 2, serre, 3 sik., moet gere-
nov. worden. Vr.pr. ’ 179.000,-k.k.
Van Hövell t. Westererf hof 26. Uitst. gel. vrijst. zeer
ruim landhuis met garage en mooie tuin.
Vr.pr. / 379.000,- k.k.
St. Jozefstr. 11. Keurig onderh. gerenov. vrijstaand
woonhuis met 5 sik., woonkamer 33 m2, studeer/hobbyka-
mer 25 m2.U kunt er zo intrekken! Vr.pr. / 239.000,-k.k.
Ligtenbergstr. 69. Geheel gerenov. halfvrijst. woonhuis
op 341 m 2grond, ruime woonk. 44 m 2, nieuwe keuken, 1
sik 28 m 2, tuin op zuid, kunststof ramen met dubb. glas.
Fantastisch pand!! Vr.pr. ’ 179.000,-k.k.

HULSBERG
Birkveldweg 4. Keurig gerenov. halfvrijst. woonhuis, 3/4
sik., nieuwe keuken, garage, kunststof ramen met dubbel
glas, bj. 1972, vaste trap zolder. Vr.pr. ’ 229.000,- k.k.
Mgr. Brulstraat 26. Ruim halfvrijst. woonhuis, 3 sik., opp.
380 m2, gesl. keuken, garage, nieuw dak.
Vr.pr. ’ 159.000,- k.k.

KERKRADE
Akerstraat 44. Ruim winkel/woonhuis.
Vr.pr. / 129.000,- k.k.
Winselerhofstr. 34. Uitstek, gel. gesch. landhuis woonk.
90 m 2, 3 ruime sik., geheel onderkelderd.
Prijs op aanvraag.
Schoolstraat 31. Halfvrijst. geschakeld woonhuis met pa-
tio-tuin en garage, 3 sik., vaste trap naar zolder.
Vr.pr ’ 220.000,- k.k.
Seghemanstraat 29. Halfvrijstaand woonh., voor/achter
tuin, garage, 3 sik. Vr.pr ’ 176.000,- k.k.
Industriestraat 36. Halfvrijst. woonhuis, garage, 3 sik.,
vaste trap zolder, tuin op zuid. Vr.pr. ’ 172.000,-k.k.

LANDGRAAF
Or. Schaepmanstraat 25. Halfvrijst. woonhuis, 3 sik., ga-
rage en tuin, dubb. glas, rolluiken, nieuw dak.
Vr.pr. ’ 149.000,-k.k.
Vrouwenraetslaan sa. Goed onderh. halfvrijst. woonhuis
in landhuisstijl met 3 sik. en garage, voor- en achtertuin,
dubb. glas, goed geïsoleerd. Vr.pr. ’ 242.000,- k.k.

MARGRATEN/SCHEULDER
Gerendalseweg 20. Schitterend gel. landhuis op 570 m 2
grond, met zeer mooi panoramisch uitzicht, 3 grote sik.,
woonkamer 50 m2, bwj. 1988, met inpandige garage. Uit-
stekend pand! Vr.pr. ’ 459.000,- k.k.
Eykerweg 119. Ruim halfvrijst. woonhuis, woonk. 36 m 2m. parket, gesl. keuken, 3/4 sik., tuin, garage.
Vr.pr. ’199.000,- k.k.

NUTH
Molenveld 26. Uitst. gel. nieuwbouw riant vrijst. landhuis
op 1200 m 2 grond, nabij centrum, bj. 1990, 4 ruime sik,
Vr.pr. ’ 429.000,- k.k.

VIJLEN
Aan de Boom 3. NIEUWBOUW!! Halfvrijstaand woonh.
met 3/4 sik., op ± 360 m 2grond, met carport, kunststof
ramen met dubbele beglazing. Vr.pr. ’ 229.000,- k.k. per
stuk.

WAHLWILLER
Oude Baan 12. Vrijstaand woonh., 3 sik., app. keuk/bij-
keuk., opp. 535 m 2Vr.pr. ’ 207.000,- k.k.

WIJNANDSRADE
Koningsgraven 38. Mooi vrijstaand landhuis op 760 m 2
grond, woon/eetkamer 40 m2,kantoor 11 m2, gesl. keuken
11 m 2,bijkeuken 8,5 m 2,4 ruime sik, zolder 30 m2, inpan-
dige garage, balkon/terras 33 m 2, leuke tuin.
Vr.pr. ’ 398.000,-k.k.

WITTEM
St. Agathastraat 11. Uitstekend gel. vrijstaand en aan
natuurgebied grenzend vrijstaand pand, ruime woonka-
mer, luxe excl. aanbouwkeuken, 3 sik., bwj. 1991.
Vr.pr. ’ 263.000,-k.k.

TE HUUR:
KERKRAOE-W 400-1000 m 2 luxe kantoorruimtes met
600/1200 m 2bedrijfsloods.
HEERLEN Cntr. WINKELPAND 450 m 2 Inl. op aan-
vraag.

TE KOOP GEVRAAGD
Wij zoeken huizen van ’ 100-500.000,-.
Wij hebbenzeer veel potentiëlekopers

ingeschreven dienaar een huiszoeken,
waarvan vele Duitse gezinnen. Heeft u iets te

koop of te huur, belt u ons vrijblijvend! uu?

Te huur
Landgraaf

mmm^St m̂^:^^mmm

'"''wi_»_o,^- JLjL

Bedrijfsruimten:
275 m 2kantoorruimten, 850 m 2bedrijfshal.

Voor inlichtingen:

Riksen Beheer B.V.
Hoofdstraat 43
6372 CP Landgraaf
Tel: 045-327421
Fax: 045-327422

nwerur
ramen + deuren

!ii A■I &
f

■SJ "...
■jj:m-i-.mh;i advies ■iw^-i-wa

Gangelt (Selfkanl) in onze Akerstraat-N. 128
Quellstraße 40 showrooms Tel 045-224581

Tel. 09-4924546016 en 046-374739

KFIINGS
Bouwen of renoveren op zn best!

■

UW EIGEN PARK BEGINT BIJ DE VOORDEUR
~ I Oe 25 eengezinswoningen die ABC Vastgoed in

Haagsittard Park verhuurt, grenzen aan een prachtig
wijkpark. Maar behalve vee! groen, heeft Sittard nog
heel wat meer te .bieden. Voor mensen die willen

lltfritf \r**" 'n juli 1992 worden deze woningen in Haagsittard. m Park opgeleverd. Alle met een ruim opgezette woon-
■f kamer, 3 slaapkamers en een extra vierde (hobby)-

Li L____& _._*___. kamer. Compleet met douche en ligbad, garage en

Deze uitstekend geïsoleerde huurhuizen Zijn fstuur mij vrijblijvend uw documentatie over de huur-
er vanaf ’ 995,-* p.m. . woningen in Sittard. Haagsittard Park. .

I Naam: |

I Adres.' |
Postcode: Plaats:

_f_jx^ vasigoeaoeneer .Telefoon
Akerstraat 23,6411 GW Heerlen. I Deze bon in een gefrankeerde envelop opsturen naar:
Tel. 045-71 20 40 " ABC Vastgoed, Akerstraat 23,6411 GW Heerlen. i

Beter wonen begint met Stienstra I
i—i■

Stienstra heeft een zeer uitgebreid r """"" over worms n oeJhuizenaanbod in elke prijsklasse in H>igc g_i. bungalow ««XfS, e
cü. f2m;. I

heel Zuid-Limburg. In deze aanbie- Eëm*% "en üf,en "mtut-n^ "«s"'■ 1
HinP lWl^rhts P.n hpnprkt fl'intfll Keuten met luxe install. en .^beèl Deg. afwerking. ■ SIMPELVELD HOmg IS SieCniS een DeperKl .1.1111.1l

Luxe badk. Alum. koz. en dubb. DeDi. £ H Hulsveld. Goed gel. bungalow
genoemd. Vindt U het huiS Van UW Opp. ca. 740 nv. met gar. Ruime tuin met goede
!__■«,, 5 bezonning en privacy. L-vorm.keuze niet 01 zoekt u in een andere woonk. en open keuken met

" o -\m 1 *■■ V compl. install. tot. ca. 47 nv. 3regio? Maak uw wensen aan ons ÉM^Miilik I slaap "Badk-met ligb-2e toi"

Prijs ’ 359.000,-k.k. 6117 Nabij centrum gel. apparte- ■ H^^^^^^^^^^^^^
Berging. Gar. Woonk. met bal- srHAF**RRRP H SCHINNEN H
kon. Keuken. Grote slaapk. ?.r u , h^,,;" t Centrum. Herenhuis met terras

__"_„_._ ..*, __ Badk. met ligb. Woonhuis met berging Turn. e n siertuin. In 1980/1982 gron-HEERLEN H prijs ’ 83.000,--k.k. 6038 b^n' mi.' kunstst uJm dig gerenoveerd met heden- Prijs ’ 275.000,-k.k. 6149Zuid. Ruim halfvrijst. herenhuis ___ Keuken met kunstst install _, wooncomfort. Geh. ——met gar. Voorden zijtu.n. Terras. HEERLEN H }f„Ci* $£ en ffiwrnuren' Sm onderkelderd. Riante entree. ÜBACH O/WORMS HSV.!- !£■ ZLTÏ Heksenberg. Halfvrijst. woon- Sol HardhP koz GrotT Fraaie livinB- Dichte keuken Luxe appartement op 1 e verd.haard. Gesl. keuken Berging. 3 hujs met
fc

tuin. G
J
role gar. g's"Irol1

rol|Hardh- küZ' ürottn met eiken aanbouwunit mcl. met kelder. Luxe afgewerkteslaapk. 4 mansarde-Zslaapk. 2e R_m. ha| Doorzonwoo
fc
nk deels roll. mmm app. Bijkeuken. Kantoor-/ ljving ca. 2 6 m*. Keuken met

r ih Royale keuken met inbouw- #_ï. praktijkruimte ca. 35 nv, voor compl. install. 2 slaapk. metDTg(, o-f'nnn ll f.ma comb- 4 slaapk. Badk. met __\ SillPP ..Xt. meerdere doeleinden geschikt balkon. Badk. met douche,
r-rijs.; iv/.uuu.-k.k. oiuv ,jgb en 2e ,oi|et Gr(Jte m| \è&mwL. m*¥ en evt' bIJ wüonrulnue te Dakterras ca. 26 nv met

bergzolder. -JPt| WËm betrekken. 4 ruime slaapk. prachtig uitzicht. Div. bergin-PrijX ’ 175.000.-k.k. 6211 «_____________»JH_.- «Il Luxe badk' Vaste traP naar gen. Geh. met hardh. koz. en
grote zolder ca. 90 m 5. Nieuw ge d. met dubb. begl.

HEERLEN H KERKRADE H geïsol. dak. Bwjr. 1906. Prijs ’ 89.000,-k.k. 5930
Heksenberg. Halfvrijst. woon- Sri^fs- * * VAESRADE H

parketvl Luxe keuken met Terras. Royale hal. Living ca. ~ Jk&__ H bungalow. Sout.: Gar. Was-en
install. '2 slaapk. Mogelijkh. 35 nv met open haard. Dichte f "^M__ Wk droogkelder. Prov. kelder.
voor 3e slaapk Badk met ligb keuken met luxe install. mcl. Prijs ’ 159.000,-k.k. 6205 .JÉ ■ Part.: Voor- en achterk. met

Ged roll aPP- 3 royale slaapk. Luxe ■ open eetkeuken ca. 64 nv.
Prijs ’ 99.000,-- k.k. , 5764 badk. met ligb. en 2e toilet. SCHAESBERG H J^U 1 e verd.: 3 slaapk. Badk. met

werking met duurzame mat. low met dtbb. gar. Terras. Tuin. ||S ■ Prijs ’ 185.000,-k.k. 5376

_,-. „ KERKRADE H Luxe badk. met ligb. en toilet. SsKS Weustenrade. Goed. gel. boven-
HLLKLLIN H Uitst. onderhouden vrijst. Study. Uitst. onderhouden. pn;. / tk> snn _ i 577-> woning met fraai uitzicht.
Centrum. Luxe stadsapparte- woonhuis met inpand. gar. Prijs ’ 259 000,-k.k. 6230 J J "**>*-K-*- J"- Berging. Tuin. Mogelijkh. voor
ment met eigen parkeerpl. en Tuin ca. 20 m. diep met terras gar. Ruime entree. Verd.:
berging. Litt. Royale entree. e n vijver. Living ca. 30 nv met SCHAESBERG H " Woonk. Gesl. keuken. 2
Woonk. Open keuken met luxe parketvl. en schuifpui. Dichte Centraal gel appartement met slaapk. Bet. badk. met ligb.
comb. Groot, zonnig gel. keuken met luxe install. 3 balkon. Living ca. 26 nv. SIMPELVELD H Sep. toilet. Zolder,
balkon 1 slaapk. Badk. met slaapk. 2 balkons. Luxe badk. Keuken met kunstst. install. Hulsveld. Uitst. gel. vrijst. L
hgb. Geh. gestoffeerd. met ligb. en 2e toilet. Berg- Slaapk. Luxe badk. met douche bungalow met inpand. gar. ,__di;
Prijs f 155.000,-k.k. 6082 zolder. Geh. roll. Bwjr. 1969. en to jiet. Berging op part. geschikt voor 2 auto's. Sout.: !_____________.,.Prijs ’ 265.000,- k.k. 6177 Goed onderhouden. waskelder. Berging. Douche- jf#T:

Prijs ’ 89.000,-k.k. 6099 ruimte en gastenverblijf. Schit- *1 » U
KLIMMEN H terend aangelegde tuin mcl _

HEERLEN H Centrum. Rustig gel. karakte- SCHAESBERG " H panoramisch uitzicht. Ruime fil M;|
Eikenderveld. Nabij centrum ristieke hoekwoning. L-vorm. Halfvrijst. mijnwerkerswoning hal. L-vorm. living ca. 51 nv'. ■
gel stadswoning met tuin. woonk. ca. 38 nv'. Ruime eet- met kelder. Eigen parkeerpl. Keuken. 3 slaapk. Badk. met H |||,
Woonk Keuken. Berging. 2 keuken. Ruime waskelder. 4 Buitenberging. Woonk. Gesl. ligb., douche en dubb. v.w. l_*itó§
slaapk Badk met ligb. Ópt. slaapk. Luxe badk. Zolder. keuken. 2 slaapk. Enig achter- Sep. toilet. Opp. ca. 1.000 nv.
isol Dubb bet.l Recentelijk geh. gerenoveerd. stallig onderhoud. Bwjr. 1969. ■WSswUW'^^lW^w:
Prijs ’ 97.000-k.k. 6145 Prijs ’ 235.000.-k.k. 6105 Prijs ’ 102.000,-k.k. 6151 Prijs ’ 499.000,-k.k. 6221 Prijs ’ 95.000-k.k. 6210

■■■ Cl EmCI DA H: kantoor Heerlen, .Gaarne vrijblijvend informatie overwoning3 I Lil) I 111 l 1e,,045,,22^ nr
Kruisstraat 56, I Naam; «» »«. « ~.«*.= ==== 6411 BW Heerlen. , Straat; *.= = = MAKELAARDIJ BV. ... ._,_..... I „ . _> / i-*„* .J ' M: kantoor Maastricht, "Postcode/plaats:— „.. „
Tel.: 043-252933* | Telefoon: „ „ I
Wycker Brugstraat 50, . -
6221 ED Maastricht. §1

Maandag t/m vrijdag geopend van 9.00-21.00 uur. Kantoor Aken, 'In ongefrankeerde enveloppe zenden aan: <l
Zaterdag van 9.00-18.00 uur. Tel ' 0949-241-407540* I Stienstra Makelaardij BV, *__■ ft
Aken: maandag t/m vrijdag van 9.00-13.00 en 14.00-18.00 uur. Jesuitenstraße 2. I Antwoordnummer 40,6400 VB Heerlen. £.Zaterdag van 9.00-14.00 uur."Langer Samstag" van 9.00-16.00 uur. 5100 Aken. W^

Limburgs
-TOCILX3DS3 lIL.AII-



AVRO
08.00 Het uitstapje. Duitse animatie-film.
08.10 Naar Timboektoe.08.15 De dag toen alles mis ging.

Australische serie.08.43 Ko de Boswachtershow. Na-tuur- en milieumagazine.
09.05 Een wereldverhaal. Serie.
'3.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.15.35 Morgen kan 't beter. Serie.16.00 "" Journaal.16.08 De architectuur estafette. Se-
rie over architectuur in Nederland.

16.24 Heb ik iets gemist?17.06 Disneyclub. Kindermagazine.18.00 Boggle. Woordspel.18.28 Everest 1992. Reportage overac Nederlandse Mount Everest-expe-
ditie.

18.58 Land In zicht. Toeristische
zoektocht.19.26 AVRO Sportpanorama. Sport-
magazine.

20.00 (""+TT) Journaal.«0.25 Kijk op sport. Sportquiz met
twee teams van bekende actiespor-ters of oud-sporters.

21.05 Lovejoy. Engelse serie. Afl.l(dubbele): The black virgin of Vladi-
mir. Lovejoy helpt Cassandra Lynch
met een veiling ten behoeve van een

Hij maaktkennis met de antiekhandelaar Cata-
Podis. Bij een deal met de Japanse
bankier blijkt dat catapodis een op-
lichter is, Lovejoy, Cassanbdra en

I anka laten het er niet bij zitten.22.50 Glamourland. St. Tropez. In-
zending voor het Festival van Mont-
feux.- (herh.).

23.24 Karel. Talkschow van Karel vande Graaf vanuit Studio Rembrandt-plein.
00-14 Woody Allen-cyclus. Bananas,

Amerikaanse speelfilm uit 1971 vanWoody Allen. Met: Woody Allen,Louise Lasser, Carlos Montalban e.a.Fielding Mellish leidt een saai leven,
'°t hij via de strijdster voor burger-
rechten Nancy in de bananenrepu-
bliek San Marcos belandt en uitein-delijk zelfs president wordt.01-34-01.39 "" Journaal.

NOS
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.55 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 Jeugdjournaal-extra.
18.55 Trekking van de lottogetallen.
19.00 5 x 16 (Talk 16). Serie portret-

ten.
19.28 Wilde Ganzen.
19.30 Anton en Gerard Philips.
20.00 "" Journaal.
20.24 Kenmerk. Actualiteiten.
20.55 Burgerweeshuizen. Documen-

taire over het ontstaan, de bloei en
het verval van de burgerweeshuizen
in Nederland.

21.45 'T is een vreemdeling zeker.
Serie portretten over nederlanders
van buitenlandse afkomst.

22.00 "" Journaal.
22.15 Studio Sport.
22.45-22.50 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

10.00 Sindbad. Magazine voor immi-
granten. 10.30 Cursus Engels. 11.00
Cursus Italiaans. 11.30 Si j'étais. 11.35
Coup de film. 11.50 Clips a la Une.
12.00 Vidéothèque. 12.55 Weerbericht.
13.00 Journaal. 13.10 Objectif Europe,
nieuwsprogramma. 13.45 Une maman
dans la ville, Franse tv-film van Chantal
Renaud. 15.15 Ecran témoin. 16.35
Grand écran. 17.25 Nouba nouba.
17.50 Félix. 18.20 Gourmandises.
18.40 Télétourisme. 19.30 Journaal en
weerbericht. 20.05 Le jardin extraordi-
naire. 20.45 La baule-les-pins. Franse
speelfilm uit 1989. 22.25 Zooolympics.
22.30 Match 1. 23.30 Weerbericht en
laatste nieuws.

07.40 Open universiteit. 16.00 Art in
the Third Reich. 17.00 Big Bill, natuur-
film over de reiger. 17.30 World snook-
er. 19.00 Rugby special. 20.00 Nieuws,
sport en weerbericht. 20.15 Kenneth
Clark's Rembrandt, serie. 20.45 World
snooker. 21.30 Have I got 'news for
you? 22.00 Rhythms of the world. Se-
rie. 22.50 World snooker. 01.00 Truc
stories, Amerikaanse speelfilm uil
1986.

België/Télé 21 07.00 Argentijns voetbal. 08.00 Bow-
len. 09.00 Tafeltennis. 10.00 Revs.
10.30 NBA action. 11.00 Golf. 12.00
World sports special. 12.30 NBA bas-
ketbal. 14.00 Golf. 17.00 Atletiek. 18.00
Tennis. 20.00 Powersports internatio-
nal. 21.00 Boksen. 22.30 Golf. 23.30
Autosport. 00.30 Boksen. 02.30 NHL
ijshockey. 04.30 NBA action. 05.00 IJs-
hockey.

België/TV 2

07.00 Ochtendprogrammering.
Nieuws, series en tekenfilms.

12.30 The Ziegfeld follies. Ameri-
kaanse musical uit 1946.

14.15 Eurocops. Internationale poli-
tieserie.

15.10 The Simpsons. Amerikaanse
serie.

15.35 Miniplaybackshow.
16.30 Van top tot teen. Gezondheids-

magazines.
17.00 Floramagazine. Rondom de
tuin.

17.30 Tineke. Gevarieerde weekend-
programma.

18.00 Journaal.
18.15 Tineke. Deel 2.
19.30 Journaal.
20.00 Liefde op het eerste gezicht.

Spelprogramma.
20.45 Sandra's verjaardagsshow.

Spelshow.
21.50 Hunter. Amerikaanse detective-

serie.
22.40 Journaal.
22.55 Playboy late night.
23.50 Blind date. Amerikaanse speel-

film uit 1987. Regie: Blake Edwards.
Rolverdeling: Nadia: Kim Basinger.
Walter Davis: Bruce Willis. John Lar-
roqette: David Badfort e.a. Walter
gaat naar een belangrijk diner.

01.25 The mean season. Amerikaan-
se speelfilm uit 1985. Regie: Philip
Borsos. De journalist, Malcolm An-
derson, wil eigenlijk zijn baan bij The
Miami Journal opzeggen, maar een
geheimzinnige moord brengt hem op
andere gedachten. Hij schrijft een ar-
tikel over de moord dat voorpagina-
nieuws wordt. De moordenaar belt
hem 's avonds op en vertelt Ander-
son dat hij voortaan als spreekbuis
voor hem moet fungeren. Hij onthult
dat deze moord de eerste van een
reeks van vijf moorden die een ver-
gelding uit het verleden zijn. Wan-
neer Anderson de moordenaar te
dicht op de hielen zit, wordt zijn vrien-
din ontvoerd... Rolverdeling: Malcolm
Anderson: Kurt Russell. Christine
Connely: Mariel Hemingway. Alan
Delour: Richard Jordan. Bill Nolan:
Richard Masur e.a.

03.05 Nachtprogramma.

10.30 Het slimme kanaal. Volwas-
senvorming.

12.00 Babel. Nieuwsbrief voor gastar-
beiders.

14.50 Sunrise at Campobello. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1960.

17.10 Okavango. Amerikaanse jeugd-
serie.

17.55 Tik tak. Animatieserie.
18.00 Journaal.
18.10 Schoolslag. Spelprogramma.
18.40 Vlaanderen vakantieland. Toe-
ristische portretten uit binnen- en bui-
tenland.

19.20 Joker- en lottotrekking, paar-
denkoersen, mededelingen en pro-
gramma-overzicht.

19.30 Journaal en Sport.
20.00 Caravans, Vlaamse comedyse-

rie met Hubert Damen. Afl. 8: De
Widevetters..

20.30 Sluipende angst. Amerikaanse
tv-film van Larry Shaw met Jill Clay-
burgh, Stephen Macht en Sada
Thompson. Een psychopaat begint
het geordende leven van de succes-
volle Alexandre over hoop te halen.
Jill Clayburgh vindt van zichzelf dat
ze complex in elkaar zit, ze maakt
zich zorgen over alles en iedereen.
Zelfs het lezen van een krant bezorgt
haar kippevel. Jill speelt overtuigend.

22.05 Night court. Amerikaanse ko-
mische serie met Harry Anderson.

22.30 Sport op zaterdag.
23.00 Vandaag.
23.20 The legend of the 7 golden

vampires. Engels/Hongkongse
speelfilm uit 1974 met Peter Cushing,
JohnForbes-Robertson en Julie Ege.
In 1881 reist een professor naar Chi-
na om daar lezingen te geven over
een oude Chinese legende van de
Zeven Gouden Vampiers.

00.50-00.55 Coda. Desafinado, van
Antonio Carlos Jobim, uitgevoerd
door het Paul Dcc Combo met Tony
Bauwens, piano en Ghislain Slinge-
neyer, gitaar.

Eurosport

11.30 Politieke uitzending. 12.00 Tribu-
ne économique et sociale.l2.3o La
pensee et les hommes. 13.00 Auto-
sport. 14.00 Meeting de Charleroi,
zwemkampioenschappen. 17.00 Albert
Dasnoy, portret van de in februari over-
leden aal-round kunstenaar. 17.30
Sandrine a Paris. 18.30 Le prince
Charles et l'environnement, documen-
taire. 19.30 Journaal en weerbericht.
20.00 Johnny Hallyday, une histoire en
désordre. 20.55 Coup de film. 21.15
Laatste nieuws en weerbericht. 21.45 J
comme Japon: Funérailles, Japanse
speelfilm uit 1984 van Juzo Itami. 09.00 Internationale motorsport. 10.00

Autosport. 11.00 Boksen. 12.00 Satur-
day alive. 19.00 Autosport. 20.00 WK
IJshockey. 22.00 Boksen. 23.30 Auto-
sport. 00.30 Tennis.Duitsland 2 Duitsland 3 West RTL Plus

MTV Europe
RAI UNO

Duitsland 1

" Gala met Harald
Schmidt. (Duitsland 1 -22.20 uur).

06.30 International business view.
07.00 Business tonight. 07.30 The mix.
08.00 ITN world news. 08.30 The mix.
09.00 Super shop. 09.30 All mixed up.
13.45Super events. 14.00 Prime sport.
15.50 Supersports news. 16.00 World
sports special. 16.30 Video travel gui-
des. 17.00 Youthquake. 17.30 Metal
hammer hard rock club. 18.30 Travel
magazine. 19.00 Videofashion. 19.30
Eastern Europe report. 20.00 Dempsey

Amerikaanse speelfilm. 22.00
Nieuws. 22.30 Film Europe. 23.00 Ab-
solutely live. 00.00 Supersports news.
00.30 The mix all night.

Super Channel
07.00 Nieuws. 07.20 Corps accord.
07.40 Cursus Frans. 07.55 Clin d'oeil.
08.00 Canadees nieuws. 08.25 Affi-
ches. 08.30 Le village dans les nua-
ges. 08.55 Klimbo. 09.10 Quebec mc.
09.30 Le club de l'enjeu. 10.00 Les
derniers Far-West. 11.00 Nord/Sud.
11.30 Sindbad. 12.00 Nieuws. 12.05
Reflets - images d'aileurs. 13.00
Nieuws. 13.15 Horizon 93. 13.30 Cor-
respondance. 14.00 Divan. 14.30L'ami
Giono. 15.30 Génies en herbe. 16.00
Nieuws. 16.15 Flash varicelle. 16.40
Félix. 17.10 Clips radio 21. 17.40 Cur-
sus Frans. 18.00 Questions pour vn
champion. 18.30 Nieuws. 18.55 Clin
d'oeil. 19.00 Trois caravelles pour Se-
ville. 19.30 Belgisch nieuws. 20.00
Thalassa. 21.00 Nieuws en Europees
weerbericht. 21.30 L'ami giono. 22.30
Caractères. 23.45 Nieuws. 00.05 A
comme artiste.

09.45 Seniorengymnastik. 10.00 Ac-
tualiteiten in het Engels. 10.15 Actuali-
teiten in het Frans. 10.30 Cursus Frans
voor beginners. 11.00 Cursus Engels
voor beginners. 11.30 Briefe aus
Grossbritannien. Serie. 12.15 Schatz-
sucher, documentaire serie. 13.00 Cur-
sus geschiedenis. 13.30 Cursus wis-
kunde. 14.00 Rückblende. 14.15 West
3 aktuell. 14.20 Das wars - diese Wo-
che. 15.00 Sport 3 extra. 17.00 Gene
auf Brautschau. 17.45 Meilensteine der
Wissenschaft. Documentaire serie.
18.00 Aktuelle Minute. 18.01 Hier und
heute unterwegs. 18.30 (TT) Die Sen-
dung mit der Maus. Kinderprogramma.
18.58 Programma-overzicht. 19.00 Ak-
tuelle Stunde. 20.00 Tiere suchen ein
Zuhause. 20.30 Gulda Nonstop. Regi-
stratie van een concert. 22.00 Wie die
Wilden. Deutschland im Wechsel-
schritt, serie over dansmode. 22.30 Al-
ter Narr, was nun? 23.15 Rocklife.
Muziekprogramma. 00.15 Laatste
nieuws.

SAT 1Duitsland 3 SWF
08.00 All request weekend with Rebec-
ca de Ruvo. 11.00 The big picture.
11.30 US Top 20 video countdown.
13.30 XPO. 14.00 All request weekend
with Ray Cokes. 17.00Yo! Raps. 18.00
Week in rock. 18.30 The big picture.
19.00 European top 20. 21.00 Satur-
day night live. 22.00 Partyzone. 01.00
All request weekend with Kristiane
Backer. 03.00 Night videos.

CNN

06.55 Argento vivo. 07.45 II cenacolo
di francavilla. 08.15 DSE. 09.00 Ciao
italia speciale. 10.30 Vedrai. 11.00 II
mercato del sabato. 11.55 Che tempo
fa. 12.00 Telegiornale uno. 12.00 II
mercato del sabato. 12.30 Check-up.
13.30 Telegiornale uno. 13.55 Tele-
giornale uno. 14.00 Prisma. 14.30 TGs
- sabato sport. 14.50 Trecastagni.
15.15 Monticello. 16.00 Pallanuoto.
16.45 Disney club. 18.00 Telegiornale
uno. 18.05 Estrazioni del lotto. 18.10
Piu'sani piu'belli. 19.30 Parole c vita.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiorna-
le uno. 20.25 Telegiornale uno sport.
20.40 Scommettiamo che. 22.45 Tele-
giornale uno. 23.00 Speciale telegior-
nale uno. 00.00 Telegiornale uno.
00.30 Jonas che Avra'2o anni nel
2000. 02.25 Telegiornale uno. 02.40
Gangster in agguato. 03.55 Professio-
ne Mamma. 05.35 Divertimenti. 06.05
Di che vizio sei?.

BBC1

07.30 Moneyline. 09.00 World busi-
ness this week. 11.10 Larry King.
12.40 International correspondents.
14.10 The big story. 15.10 Health
week. 15.40 Moneyweek. 16.10 Scien-
ce and technology week. 16.40 Style
with Elsa Klensch. 17.10 Showbiz this
week. 18.40 Evans and Novak. 19.00
World business this week. 19.40 News-
maker Saturday. 20.10 Healthweek.
20.40 Style with Elsa Klensch. 21.10
Your money. 21.40 International cor-
respondents. 23.40 Newsmaker Satur-
day. 00.40 Pinnacle. 01.10 The big
story. 03.10 Showbiz this week. 05.10
The Capital gang.

07.35 Open universiteit. 08.25 Nieuws
en weerbericht. 08.30 Hallo Spencer.

06.00 Quarbeet, gevarieerd kinderpro-
gramma met tekenfilms en series.
10.15 Bugsy Malone, Engelse gang-
sterfilm uit 1976. 11.50 Glücksrad.
12.30 Wirtschaftsforum. 13.00 SAT 1
News. 13.05 Auf und davon, reismaga-
zine. 13.35 Raumschiff Enterprise,
Amerikaanse sf-serie. 14.30 Manner-
wirtschaft, Amerikaanse familieserie.
15.05 Zwei Herren Dick und Doof,
slapstickfilm. 15.20 Tarzan in Gefahr,
Amerikaanse avonturenfilm. 16.40
Sonntagstiere. 17.15 Vorsicht, Kame-
ra. 17.45 Punkt, Punkt, Punkt, spel-
show. 18.15 Herz ist Trumpf, show
voor vrijgezellen. 18.45 Sat 1 News.
19.20 Glücksrad. Aansl. WetterNews.
20.15 Das Ratsel des silbernen
Dreiecks, Engelse misdaadfilm uit
1966. 21.55 SAT 1 NEWS. 22.05
Mann-o-Mann. 23.05 Graf Porno und
die liebesdurstigen Töchter, Duitse
sexfilm uit 1969. 00.35 Wenn's juckt
wird gejodelt, Duitse sexfilm uit 1974.
02.00 Graf Porno und die liebesdursti-
gen Töchter, herh. 03.20 Vorschau/
Videotext.

06.00 Tekenfilm.
06.20 Gevarieerd ochtendprogram-

ma. Met nieuws, tekenfilms en se-
ries.

08.00 Konfetti. Kinderprogramma.
09.20 Klack. Spelshow.
10.05 New Kids on the block. Ameri-

kaanse tekenfilmserie.
10.35 Peter Pan. Amerikaanse teken-

filmserie.
11.00 Marvel Universum. Kinderpro-

gramma.
12.35 Michel Vaillant. Amerikaanse

tekenfilmserie.
13.30 American gladiators. Ameri-

kaanse serie.
14.35 Adam 12 - Einsatz in L.A.

Amerikaanse serie.
15.05 Knight Rider. Amerikaanse se-
rie.

17.00 Der Preis ist heiss. Spelshow.
17.45 Inside Bunte. Magazine.
18.15 Gophers. Engelse comedy-

serie
18.45 RTL aktuell.
19.10 Full house. Serie.
20.15 Damenroulette. Komedie van

Gunther Philipp. De uitgever Gottfried
Möbius stapt op zijn 65e verjaardag
uit zaken. Zijn vriend en medewerker
Fred neemt zijn taak in het bedrijf
over. Gofftfried wil echter na twee
mislukte huwelijken de schade inha-
len. Maar zijn kinderen Claudia en
Thomas proberen hun avontuurlijke
vader weer in het gareel te brengen.
Dat geeft aanleiding tot veel compli-
caties en humoristische voorvallen in
het leven van de 'oude man.

22.10 Wie bitte?! Spelprogramma
met Geert Müller-Gerbes.

23.00 Urlaubsgrüsse aus dem Un-
terhöschen. Duitse softsexfilm uit
1973 van Walter Boos.

00.25 Latin Lover - Husch, huschms Körbchen. Italiaanse softsexfilm
van Giovanni Narzisi.

02.05 Mannermagazin. Herh.
02.25 Urlaubsgrüsse aus dem Un-'

terhöschen. Herh.
03.40 Invasion der Aliens. Engels-

Amerikaanse sf-film uit 1969. Herh.
05.00 Edelhart - Magazin.
05.25 Captain Power. Canadese sf-

serie.
05.50 Tekenfilm.

14.30 Cursus geschiedenis. 15.00
Sport 3 extra. 17.00 Nimm's Dritte.
17.30 Fenstergucker. 18.00 Über-
leben. Documentaire. 18.30 Glaskas-
ten. 19.00 Pssst. Spelshow. 19.30 Ko-
lumbus und das Zeitalter der Entdec-
kungen. 20.15 Blumenfrauen. Docu-
mentaire over vrouwen in de bloemen-
industrie in Colombia. 21.05 Eine
afro-kubanische Santeriafeier in Gua-
nabacoa. Reportage over een Sante-
ria-feest in een voorstad van Havanna.
21.15 Monty Pythons Flying Circus.
Engelse comedy serie. Afl. 8. 21.45
Aktuell. 21.50 Streit im Schloss (VPS:
22.00) Discussieprogramma met Peter
Huemer. Thema: Wohin mit all dem
Muil? 23.20 Der kleine Gesellschaftsa-
bend. Met Hanns Dieter Hüschen.
Gasten: Gruppo di Valtorta en de Bier-
mösl Blosn. 23.50 Videos do Brasil.
(VPS: 23.30) Videoclips uit Brazilië.
PreseMatie: Patrick Krebitz. 00.20 Ak-
tuell. (VPS 0.00). 00.22 Non-Stop-
Fernsehen.

08.00 Nachbarn in Europa. Informa-
tie en actualiteitenvoor immigranten.

09.00 Gezamenlijk programma
ARD/ZDF.

13.05 Sport extra. Tennis: Grand Prix
toernooi voor dames, halve finale
vanuit Hamburg.

17.00 heute.
17.05 Landerspiegel.
17.45 Die grosse Hilfe.
17.55 Die fliegenden Arzte. Australi-

sche serie. Aansl. Programma-over-
zicht.

19.00 heute.
19.20 (TT) Mit Leib und Seele. Duitse

serie.
20.15 "" Wetten, dass...? Spelshow

met Thomas Gottschalk vanuit Inns-
bruck met Catherine Deneuve en de
Oostenrijkse president Dr. Franz Vra-/
nitzky en als showstars: Elton John,
De Blackfööss, Howard Carpendale
e.a. .

22.00 heute-joumal.
22.15 Das aktuelle Sport-Studio.

Sportprogramma met o.a. Bunde-
sliga-voetbal, tennis, volleybal vanuit
Hanau: Duitsland-Nederland.

23.35 SOKO 5113. Duitse politieserie.
Met: Werner Kreindl, Wilfried Klaus,
Ingeborg Schoner e.a. Afl.: Goldre-
gen. SOKO houdt zich bezig met een
reeks inbraken in weekendhuisjes.
Eén van de daders wordt geïdentifi-
ceerd als het meisje Flummi. Wan-
neer Flummi en haar vriend weer
eens inbreken, treffen ze de ontsnap-
te en gewonde crimineel Gröschl.
Voor veel geld willen ze hem helpen
te ontsnappen.

00.20 heute.
00.25 "" Der phantastische Film:

Tanz der Vampire, Engelse speelfilm
uit 1966 van Roman Polanski. Met:
Jack MacGowran, Roman Polanski,
Sharon Tate e.a. Professor Abron-
sius en zijn assistent Alfred komen bijhun speurtocht naar de vampierGraaf Krolock in Transsylvanië te-
recht. Daar ontvoert Krolock de her-
bergiersdochter naar zijn slot, enwanneer de professor en Albert erachteraan gaan, worden ze gevan-
gen genomen. Zullen zij op tijd vrijkomen om de herbergiersdochter te
redden?

09.00 heute.09.03 Lander-Menschen-Abenteuer.Auca - een volk van nomaden.09.45 Medizin nach Noten VU/6.10.00 heute.10.03 Unter deutschen Dachern. Do-
cumentaire.10.45 ARD-Ratgeber.11 00 heute.

H.03 "" Liebe auf dem erstenBliek.
11.40 Der grosse Preis.12.55 Persoverzicht.
13.00 heute.13.05 Programma-overzicht.
13.07 Europamagazin.
13.30 Fest der Generationen. Docu-
mentaire van Ulrich Wickert over gro-te families in Frankrijk.

14.15 "" Legende. Engelse speelfilm
uit 1985 van Ridley Scott.

15.45 Erstens.16.00 Disney Club. Kindermagazine.17.50 Tagesschau.
17.55 Sportschau-Telegramm.
18.07 Sportschau. Sportmagazine. met verslagen van de 35e speeldag

van het Bundesliga-voetbal.19.58 Programma-overzicht.
;000 (TT) Tagesschau.
«0.15 (TT) Banana Joe. Italiaans/

Duitse speelfilm uit 1981 van Steno.«1.49 Tagesthemen-Teiegramm.
«1.50 "" Lotto-trekking.
«1-55 Tagesthemen.
2.' _5 Das Wort zum Sonnta9--<<-20 Gala. Huwelijks-spelshow met

Harald Schmidt.«3.20 Tagesschau.
Mit dem Rücken zur Wand.

speelfilm uit 1958 van
tduoard Molinaro. Jacques ontdektaat zijn vrouw Gloria overspel pleegt
"tet zijn vriend Yves. Hij speelt het
spelletje verder maar bedenkt een
duivels plan om zijn vrouw weer op
net rechte pad te krijgen.uu-50 "" Qhne Filter. Muziekpro-gramma. Gasten: Southside Johnny,
Juhan Lennon, Tony Joe White, Xe-?! ah Jones, Garth Webber, John

en de Homes Brothers.
Q^esentatïe: Fritz Egner.
0l c? Tagesschau

'35-02.00 Zuschauen - Entspan-
"6n - Nachdenken. Südindische

'empel: Mahabalipuram.

RTL4
12.30 Ziegfeld Follies. Revuefilm

befaamde sterren uit de MGM-
studio, in 1946 gemaakt door Vin-
cente Minelli. Onder meer met Judy
Qarland, Lucille Ball, William Po-
Weli.

TV FILMS VIDEO
Duitsland 1
14.15 Legend. Jonge Torn Cruise
moet in een sprookjesfilm van Rid-
ley Scott verhoeden dat de duivel
een onschuldig meisje in zijn macht
krÜgt. Uit 1985, ook met Mia Sara.

RTL 4
23.50 Blind Date (1987). Wat min-
dere komedie van specialist Blake
Edwards koppelt Kim Basinger aan
Bruce Willis. De laatste speelt een
yuppie die een zogenaamde 'blind
date' heeft met Basinger. Ze zegt
hem nog dat ze geen alcohol
drinkt. Wanneer hij haar toch aan
de champagne krijgt zijn de gevol-
gen voor zijn carrière niet te over-
zien.

Radio 1
7 07 TROS Nieuwsshow (7.08 en
8.10 TROS Aktua en 7.30 Nws...
11 05 TROS Kamerbreed. 12 05
TROS Aktua ( 12.30 Nws. 1255
Mededelingen t.b.v. land en tuin-
bouw). 14.05 TROS Aktua sport
(17.05 en 1810 TROS Aktua
17 30 Nws.) 19.04 Coulissen
19.30 Langs de lijn, sport en mu-
ziek. 22.04 Podium van de Neder-
landse lichte muziek. 23.07 Met het
oog op morgen. 0.02 Damokles.
1.02-7.00 Niemandsland.

radio

7.04 Intro 9.04 De tweede ronde
12.04 Spijkers met koppen. 14.04
Uitgelicht. 16.04 Andere koffie.
17.04 Levenslief en levensleed.
18.04 KRO's country time. 19.04
Glas in lood. 20.04 Uit het KRO-
archief 2104 The Bands.
22.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 20.15 Bananas. Vroege komedie
van Woody Allen (1971), waarin de
anti-held te maken krijgt met een
revolutie in een Zuidamerikaanse
bananenrepubliek. Hij schopt het
zelfs tot president. Ook met Louise
Lasser, Carlos Montalban.

Nederland 1

Robertson. Dracula slaat toe aan
de universiteit van Tsungking.

0.25 Dance of the vampires. Schit-
terende pastiche op het vampier-
genre, in 1967 gemaakt door Ro-
man Polanski. Bizarre professor enzn assistent trekken naar Transsyl-
vanië om de bevolking te bevrijden
van eeuwenoude angsten.

Duitsland 2

Radio 3
6.02 Wakker. 8.04 Popsjop. 10.04
Dolce vita. 12.04 Eeh... 13.04 Pop-
parazzi. 15.04 Paperclip. 17.04
Basta. 18.04 De avondspits. 19.04
Forza. 20.04 For those who like to
groove. 22.04 Rock City.
23.04-24.00 Liefdeslijn.

7.00 Nws. 7.02 Wakker worden...
8 00 Nws. 8.04 Fiori musicall. 9.00
Pick-up. 10.00Caroline. 11.00 Kur-
hausconcert. Het Vogler Kwartet.

Radio 4
19-55 K9. Tamelijk stompzinnige
film over politieagent en zn speur-
hond, was lange tijd goed voor vol-
e zalen. Hoofdrol van James Be-
lushi. in 1989 gemaakt door RodDaniel.

BBC1 1.25 The mean season. Thriller van
Philippe Borsos uit 1985. Journalist
Kurt Russell schrijft een artikel over
een moordenaar. De man belt ge-
bruikt hem vervolgens als contact-
persoon bij zijn volgende moorden.
Ook met Mariel Hemingway.

RTL4

RTL plus
23.00 Urlaubsgrüsse aus dem Un-
terhöschen. Onderbroekenlol en
soft-erotiek uit 1973 van Walter
Boos, met Franz Muxeneder, Eva
Gross.

23.23 Le dos au mur. Jeanne Mo-
reau als overspelige echtgenote
van een ondernemer. Die neemt
wraak door haar te doen geloven
dat haar minnaar haar chanteert. In
1957 gemaakt door Edouard Moli-
naro, ook met Gerard Oury, Philip-
pe Nicaud.

Duitsland 1

BRTN TV 1
23.20 The legend of the seven gol-
den vampires. Routineuze Dracula-
film uit 1974 van Roy Ward Baker,
met Peter Cushing, John Forbes-

" Kim Basinger en Bruce Willis in 'Blind Date. (RTL4-23.50 uur).14.50 Sunrise at Campobello. Ge-
dramatiseerd portret van president
noosevelt, toont 's mans politieke
strijd en zijn persoonlijk gevecht
met de gevolgen van polio. Regie
'n 1960 van Vincent Donohue, met
Ralph Bellamy, Greer Garson.

BRTN TV 1

België/BRF
Nieuws op elk heel uur.
6.05 Radiofrühstück (6.15 Wort in
den Tag; 7.15 Veranstaltungstips;
8.30 Presseschau). 9.05 Hitwelle
jDie Weekend-Show mit OkJies,
|Gags und neue Scheiben) 12.05

WDR 4
4.05 Radiowecker. 600 Nieuws.
6.05 Morgenmelodie 8.00 Nieuws.
Zum Tage 8.07 In unserem Alter.
8.55 Overpeinzing 900 Nieuws
9.05 Der Musikpaviljon (10.00
Nieuws) 12.00 Nieuws. 12.05 Pop
Report met een overzicht van deDuitse hitparade. 14.00 Nieuws en
economisch praatje 14.07Orches-
ter der Welt 15.00 Café Carlton
(16.00 nieuws). 17.00 Der Tag urn
Fünf. aansl Fünf Uhr Tee (18.00
Nieuws). 19.00Auf ein Wort, aansl
Abendmelodie (19.30 voor de kin-
deren). 20.00 Nieuws. 20.05 Sam-
stagskonzert. 22.00 Nieuws. 22.05
Musik zum trSumen. 22 30-04 05
ARD-Nachtexpress.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en uitge-
breid weerbericht. 9.00 Nws. 9.02
NOS Sportief 925 Waterstanden.
9 30 Werken aan werk. 10.00 On-
der de groene linde 10 15 De
muzikale fruitmand. 11.15 EO on-
der vuur (2). (1200 Nws.) 12.45
Vragen naar de weg. 13.00 Nws.
13.10 Kom er es uit. 13.30 Opo
doro. 14.00 NCRV-zaterdag sport.
17.00 Licht en uitzicht. 17 45 Post-
bus 51, Nederlandse Antillen en
Aruba. 17.55 Mededelingen en
schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 lyi haberler (Goed nieuws).
18.25 Kayen rasja (Er is hoop).
18.40 Hoda al-islam. 19 00 Nieuws
en actualiteitenrubriek in het Turks.
19.30 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Marokkaans en Ber-
bers. 20 00 Nieuws en actualitei-
tenrubriek in het Chinees. 20.15
Dankdienst. 21.44 EO Metterdaad
hulpverlening 21.45 Reflector.
22.00-23.00 Zaterdagavond-uur.

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Vroege vogels
met Torn Vossen (6.30, 7.00, 7.30
nieuws). 8.00 Nieuws 8.10 Och-
tendkuren met Somers en Ver-
schuren. 10.00 Nieuws. 10.03 De
zoete inval, radiokwis met Luc Ap-
permont. 11.30 Vlaamse top tien.
12.00 Radio twee top dertig met
Guy de Vynck (om 13.00 nieuws)
14 00 Radio Rijswijck 17 00
Nieuws. 17.05 In de Terminus: mu-
zikaal weekendmagazine met
Maggy van Herreweghe (18.00
nieuws). 20.00 Hartelijk Wensen
en verzoeken van luisteraars
(22.00 nieuws en lotto). 23.30
Nachtradio (Nieuws om 24 00 en
5.00 uur).

RTL Radio
6.00 Guten Morgen Deutschland.
8 00Radio-Shop Muziek en actua-
liteiten. 12.00 Wunschhits zum
Nulltarif Verzoekplaten 15.00
Sport Shop Voetbal en andere
sportevenementen. 18.00 Ameri-
can Top 40. Aktuele hitparade uit
de USA. 2100 Je taime.
24.00-6 00 Kuschelrock De mooi-
ste lovesongs

Musik a la carte. 12.30 BRF Ak-
tuell 13.05 Internationale Hitpara-
de. 16.05 BRF-Mobil. 18.05 BRF
Aktuell (Aktuelles vom Tage).
18.35 Forum - Das Kulturmagazin
20.05 Freie Tribune 20.15-20.30
Philosophie und Ethik

Omroep Limburg
900 Postbus 94, verzoekplaten
9.30 Limburg sport. 9.50 Postbus
94 (vervolg). 10.00 Het ei van St
Joost Regionaal magazine voor de
zaterdagochtend. 11.00 De Onder-
stroom, programma over kunst en
cultuur. 12.00 Het evenement,
klassieke muziek. 13.00 Overname
programma's Radio 1. 17.00-18.00
Limburg Aktueel (kort) en Vrij Spel,
popmuziek.

12.00 Muziek voor miljoenen.
13.00 Nws 13.04 Veronica klas-
siek Radio Symf. Ork. met viool
14.39 Veronica kamermuziek Pia-
nomuz 15.10 Nieuwe platen.
16.00 Lang leve de opera! 18.00
Nws. 18 04 Avondstemming. 20.00
Nws 20.02 KRO-klassiek: A mass
of life, mis van Delius. Brighton
Festival Koor en Brabants Ork. o.
I.v. Richard' Armstrong met sol.
22.00 KRO-Literair: Camera obs-
cura. 23.00 Het orgel. 23.20-24.00
Laudate
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RTL 4Nederland 2 België/TV 1Nederland 3

België/RTBF 1

08.50 Babar. 09.15 The Jetsons. 09.35
Round the twist. 10.00 Parallel 9. 11.55
World snooker. 13.27 Weerbericht.
13.30 Grandstand. 13.35 Rugby lea-
gue. 13.55 Paardenkoersen. 14.05
Nieuws.l4.lo Rugby league. 14.25
Paardenkoersen. 14.35Rugby league.
14.55 Paardenkoersen; 15.05 Rugby,
league. 17.30 Voetbal. 17.40 Finale
score. 18.10 Nieuws en weerbericht.
18.20 Regionaal nieuws . 18.25 Stay
tooned! 18.50 (TT) Jim'll fix it. 19.25
(TT) That's showbusiness. 19.55 (TT)
K-9, Amerikaanse speelfilm. 21.30 (TT)
On the up. 22.00 (TT) Nieuws en sport.
22.20 Casualty. 23.10 (TT) That's life!
23.50 Grievous bodily harm, speelfilm
uit 1989. 01.25 ■ The monster that
challenged the world, Amerikaanse
speelfilm uit 1957. 02.50 Weerbericht.

Sportnet

" Marceline Schopman en Walter Crommelin in 'Groen-tjes . (Nederland 2 - 16.30 uur). Geen uitzending

TV 5

Nederland 1

BBC 2

VARA
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
15.15 Impact. Actuele documentaire.
16.00 "" Journaal.
16.08 Museumschatten. Achter-

grondinformatie.
16.17 Bobbie en Onyx. Belgische te-

kenfilmserie.
16.30 Groentjes. Natuurmagazine.
16.41 (TT) Alfred J.Kwak. Tekenfilm.
17.07 Wings. Amerikaanse comedy-

serie.
17.32 Man over de vloer. Engelse co-

medyserie.
18.00 "" Journaal.
18.19 Vroege vogels.
18.59 Vijf tegen vijf. Spelprogramma.
19.26 Jules unlimited. Serie.
19.59 De Vereenigde Algemeene.

Serie.
20.27 Flying doctors. Australische

doktersserie.
21.18 Sonja op zaterdag. Talkshow.
22.13 Achter het nieuws.
22.47 Per seconde wijzer. Quiz.
23.23 Oe schreeuw van de Leeuw.
23.59 Natuurmoment.
00.07-00.12 "" Journaal.
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Bel voor diJaatsteronde!!!
___^^^^^^^^^^^^^^ __^\. É___l __r^ \

—*é3È wr^ ___T_*l_lFil _r^ \__Ü___ I 'nde''ng: ,
H^ÉIpMHnH wfr J AwHr NM L-vormige woonkamer ca. 34 m 2, mcl.'open keuken. Garage met

>|g 1 jJÊJr SN W _Jj B mogelijkheid voor zolderberging ca. I 8 nr. De I e verdieping is voorzien

' "T^ Hf Jk\ Br van 3 slaapkamers resp. groot ca. 13, Ben 7 m 2, alsmede een badkamer
——M .... iiimmin- )■ j^j Hr met ligbad en mogelijkheid voor 2e toilet. Vaste trap naar zolder ca. 33 rrr

dl i "ff *______ Lï É -w^Bß^ll Ld_l_P » -- (mogelijkheid voor 4e kamer). Zeerroyale tuinen (perceelsopp. tot 550 m).

*mtOÊIËÊÊÈÈÊÊJB WÊÈm Prijzen vanaf ’ 177.360,- v.o.n. tot ’ 187.360,- v.o.n. Op een beperkt
r\~~m A~ _r«if-.r.«ninl_i uinninnkwn. ie ht>* wA/_nnh»n ! aantal woningen is een rijksbijdrage van ’ 5.000,- van toepassing.DgOLde gCTgrjjSerqgjj^ingtMWiWjSjietj^Onßttn _____

Netto maandlast vanaf ca. ’ 749, op basis van LoonVast Hypotheek
Broekhovefiiaan in Beek een veelgevraagde woonomgevinggeworden. (reken,nghoudend met fiscaal voordeel). 10092021
ThambStienstragestartmetdevericcwpvandel^^
bestaande uitzeven vrijstaande herenhuizen. hu jzen in Beek Broekhoveniaan nr. 1 009202 1 ■
Wüt u deze uniekekans niet aan u voorbij latengaan,neem dancontact met ons op.

INaam: ui

_-_-_- % . Illil% - __ n . wtot _i.w , Adres: a'
Jl I^3l ll_rl Zaterdag van 9.00 tot 18.00 u. - Postcode: Plaats: £|mm mmtwmmwm ■■■■ Krujsstraat 56 M|, BW . □■= = = ardiibv

Heerlen, tel. 045-712255* Telefoon: |
__~____F_____F WAKELAA J ' ' °<* kantoren in Maastricht ._ enye| ZQnder ge| 2enden Stienstra Makelaardij BV.

en Aken Antwoordnummer 40, 6400 VB Heerlen.

1

NUTH
De Weverstr. 12. Multifunctio-
neel pand, cv. garage (2
auto's), beh. tuin. Inh. 850m3,
hobbyruimte, kantoor, toilet, 1e
verd.: woonk. (44 m 2), open
haard, woonkeuk., compl. aan-
bouwk., dakterras, 4 sik.,
badk., douche, 3e toilet.
Vraagprijs ’ 225.000,-.
PUTH/SCHINNEN
Margrietstraat 47. Halfvrijst.
woonh., cv., garage, besl.tuin,
geïsol. Bwj. 78, woonk.-keuken
(44 m 2), open haard, 4 sik.,
badk., ligbad, 2e toilet, zolder,
vliezotrap.
Vraagprijs ’ 179.500,-.
BRUNSSUM
Lindeplein 29. Subliem gel.
app. (1e verd.) in hartje Cen-
trum, vrij uitzicht over markt en
uitkijk naar stadsvijver. Geïsol.
berging, woonk.-keuken (30
m 2), 1 sik., balkon, douche, toi-
let, garderobe, aanv. direct.
Vraagprijs ’ 110.000,-.

N.M.W. QUADEN & ZN.
makelaardij onr. goed

Gelrestr. 4
Munstergeleen

046-519644
Lid NVM D630

Astma^-jFonds
LAAT CAdAPATIÊNTEN NIET STIKKEN

Giro 55055
bank 70.70.70.120

1 ■
i

_/Qv —- \

Te huur
HEERLEN, Burg. van Grunsvenplein

____^gmm^3g[.-s* _' mê^Sl^s

Te huur representatieve kantoor/c.q. praktijkruimte, opp.
127 m2gelegen in centrum op loopafstand van station.
Uitv. gegevens op aanvraag.

HEERLEN, Zeswegenlaan 281
In wijkwinkelcentrum "Zeswegen" is nog een winkel te
huur welke huurmogelijkheid biedt voor bijv. drogist,
kapsalon, dibevo, videotheek, slager. Opp. 94 m2. Uitv.
inlichtingen over huurpr. etc. op aanvraag.

KERKRADE, SPEKHOLZERHEIDE, Akerstraat
In gezellige winkelstraat te huur goed afgewerkte winkel-
ruimte ter grootte van 320 m 28.V.0., voorzien van o.a.
tegelvloer. Interesse? Bel dan even voor uitv.inform. c.g.
bezichtiging ter plaatse!

LANDGRAAF, Hoofdstraat 106-108
Te huur op zichtlokatie winkelruimte v.a. 77 m2met uitbr.
mogelijkheid tot 194 m2. Goed afwerkingsnivo en royale
frontbreedte. Zeer geschikt voor o.a. kadoshop, huish. art.
drogist. Huurprijs op aanvraag.

SITTARD, Dempseystraat 32
In wijkwinkelcentrum gelegen winkelruimte ter grootte van
± 83 m28.V.0., zeer geschikt voor o.a. AGF, slager, slijter,
kruiden/eetwaren, optiek, boekhandel of CD shop.
Huurprijs f. 1.250,-/mndexcl. B.T.W. Aanv.spoedig.

SITTARD, Winkelcentrum Lahrhof
Te huur in goed gelegen winkelcentrum 3 winkelunits, resp.
80 m2, 67,5 m2en 57,5 m2. Zeer geschikt voor bloemist,
slager, dibevo, drogist offotozaak. Inlichtingen en huurprijs
op aanvraag.

STEIN, Winkelcentrum Raadhuisplein
In dit gemoderniseerdewinkelcentrum zijn nog enkele win-
kelunits te huur welke mogelijkheid bieden aan o.m. doe-
het-zelf. elektro, woninginrichting, schoenen/leer, reisburo.
Opp. v.a. 64 m2. Huurprijs op aanvraag.

Eruijters
Ruijters Commercieel Vastgoed B.V.
6131 AS sittard - stationsplein 1 - tel 046 - 523344
buiten kantooruren:
046-519882 / 04492-6046

m!SO4 __WQ BS^^pzl $ SUZUKI

fMm^L*^^^^ Uw generatoren specialist.

Beckers Sittard bv
Handelsstraat 22
6135 KL Sittard, 046-520608 J

6 vrije sector woningen met garage I
Centrum Nieuwenhagen 1

Op een van de mooiste lokaties in het centrum van
Nieuwenhagen worden 6 fraaie woningen met H
garage gebouwd. Aan de Beuteweg tegenover het H
plantsoen komen deze woningen te liggen en H
dichtbij bij alle belangrijke voorzieningenzoals H
scholen, winkelcentrum en busverbindingen. H
INDELING: I
Vanuiteen overdekte entree komt u via de hal in de I
L-vormige woonkamer met open keuken, vanuit de Ifl
zitkamer heeft v geen inkijk in dekeuken. De garage I
heeft een pannendak. Op de 1c verdieping bevinden H
zich 3 slaapkamers en een ruime badkamer met I
ligbad en tweede toilet. De zolder is bereikbaar via I
een vaste trap en v heeft de mogelijkheid voor een I

De achtertuinen zijn ca. 14 m diep. I
Prijzen vanaf ’ 225.000,-v.o.n. I
4 vrije sector woningen met garage I
Eikske Schaesberg I

-'m

Op een van de laatste mogelijke lokaties in
Schaesberg gaanwij 4 fraaie woningenmet garage
bouwen.
In het b-plan Hoofdstraat/Einsteinstraat komen deze .
woningen te liggen meteen grenzend aan een
natuurrijk wandelgebied.

INDELING:
Vanuit een overdekte entree komt u via de hal in de j
L-vormige woonkamer met open keuken, vanuit de
zitkamer heeft u geen inkijk in de keuken. De garage
heeft een pannendak. Op de 1e verdieping bevinden
zich 3 slaapkamers en een ruime badkamer met
ligbad en tweede toilet. De zolder is bereikbaar via
een vaste trap en u heeft de mogelijkheid voor een
4ekamer.
De achtertuinen zijn ca. 23 m diep.

Prijzen vanaf ’ 229.000- v.o.n.
Inlichtingen/verkoop
van maandagt/m vrijdag
van 9.00-17.00 uur

_^^»V_ en vo'9ens afspraak.
Zaterdags volgens

_^_y^r afspraak.
Edisonstraat 9,

■HHHH^jm_■ __r____________k ■ «-""""■"<"'""»

D|K_SE>JÜ 6372 AK Landgraaf
r*MrM^—m—W—t 045-316222 _\

/y J? ) Manische tuin.

I y /es" > \ \©l C? \\ rkkerk^^J II _^^/\@\® i\3^i -4 \ / I
/''* \ / li \ \ . /

Aan de Callistusstraat en de Dr. Nolensstraat, Terwinselen, MAdirect grenzend aan de Botanische Tuin en het groene een- kW__l Ml
trum van deze mooie wijk, worden 10 vrije sector kavels JWIMVgerealiseerd. Gebouwd kan worden binnen reeds jaren be- A^_lMmm
staande vegetatie en groenvoorziening. School/recreatie/ Njjburg Makelaardij O.g.
winkels binnen 50m. Bel voor informatie. De kavels variëren Winselerhofstraat 16

,
6467 en Kerkrade-West.

in grootte van 450 m 2tot 980 m 2. Tel. 045-416828
_V Makelaardij onroerende goederen - taxaties IW- economisch vastgoed.

s^ ___,^___A_ In het centrumplan Gulpen zal een zeer opmerkelijk "N_y/^ woningbouwprojekt gerealiseerd worden. Het gaat hier om 8 bijzondere s.S^ villa's in art-deco stijl. Deze worden gebouwd direct nabij het nieuwe VVk
winkelcentrum en de markt.

Indeling Wf IB___| L
De woningen zijn uitermate ruim inge- ___!____■______
deeld. Ruime hal van ca. 9 m 2.Riante ___tV^^____Es ________S__-w sëPPwoonkamer met een oppervlakte van 9^fË _________9 Mm_S_W^^ ______■■___.ca. 45,5 m 2, mcl. open keuken. Aparte T^^^^^^^l___-*4i
bijkeuken. Aan de achterkant van de villa m I-* ' ■: T___PB^B Pi |pp
is een patiotum op het zuiden gelegen lil I __L T^^l^*^^^^^ ■__
met pergola en autostalling. ~ l| ] H _\ __________ S?H
De eerste verdieping herbergt 3 slaap- J.Jj B !___________ I*l ■ _*I P I^^kamers resp. groot ca. 18,5 m 2,9 m 2en ■|j_______|f*___ ___________ii B_3 J __^^ Jjl
8 m2, alsmede een luxe badkamer met IplO __________^ ■__■ --* ___9ligbad, aparte douche en 2e toilet. ______PP^"J ________ " * ._*■■ ■ ____________
De 2e verdieping telt een atelierruimte m__^=~~":^ *_!l_j_^BS _________^l MÊMwkw wÉ—WJ*van ca. 27,5 m2met een geheel glazen Jtea_Ez^pfcfe^^Hteß|J t^^^^^^^H n_| \wjo-
-wand en aansluitend een dakterras van *# r~^-ï________£____. Z_!_^^_l _____*_____L___________. ___. _________-B^^B-______l| __"_>_l^___l Gaarne vrijblijvend volledige. P*CI IRI informatie over de villa's te Gulpen, .

■■^^-^^-^^ fXIriklfTR I ll#\#l^ centrumplan. 10091050|
lIIaIIcNjIKA u.„ i
== = == MAKELAARDIJ BV K° ***!£?nJS ■ Postcode/Plaats: 11

_=-_=■__=■ ’ 250.000, - V.O.n. | Telefoon ft
Wycker Brugstraat 50.6221 ED Maastncht, Tel: 043-252933* ■__ °nge^rankeerde gesloten envelop zenden aan Stienstra I
M_W^^ geopend van 9.00 tot 21.00 uur. - u ____.«_ | Makelaard

_
BV. Antwoordnummer 40, 6400 VB Heerlen

ZalvenaOOttiaOOuur OOK KANTOREN TE HEERLEN EN AKEN
_______ ————— — ——I j_ . - - ~

I
___^^^_^___^ÏT^_f^l^__^_^^_^^

Zakelijk Vastgoed
E KERKRADE HEERLEN, Geerstraat P ■ \n_ LANDGRAAF, Hoofdstraat

_.r_.ii_CDlll_m Heerlenersteenweg 113 Kantoorruimte te huur. Goede r^l BEDRIJFSTERREIN Winke/(ca. 80 m. met dubbele
BEDRIJFSRUIMTE 0p "zichf-locatie Perfecte locatie nabij Station. Perfect LLK^J boyenwoning in centrum van

bedr. fsruimte (1.600 __) bereikbaar. Ca. 400 m!. Met *~~ uitI,'f*°, V°°r _f_
BRUNSSUM,Kranenpool mcl kantoren. Bestemming: parkeerfac. Aanvaarding HEERLEN, Beitel/Locht S"nT7oo^
Te huur bedrijfshal met kantoor handel, nijverheiden spoedig. Huurprijs op aanvraag. percee/ ind.terrein (5.865 m 2} te £"* C°„'i„.ln
op ind.terrein "Hendrik". ambachten. Zowel te koop als koop. Zicht-locatie. Kooppn|S °P aanVraa9'Nieuwbouw. Huurprijs v.a. te huur. HEERLEN, Bekkerveld, _ Koopprijs op aanvraag.
/70,-p.mip.jr.excl.BTW. Prijs op aanvraag. Untjensstraat 10 . uNDeRAip
Units vanaf ca. 800 m. Kantaor-/ Prakt,,kru,mte ca HKRLEN/ Heerlerbaan ___%_ .4791 m! met bergingen pantry. Diverse fen voor "°?9S,r?a 'T,' n„ j.

KERKRADE, Tunnelweg Koopprijs ’ 1 25.000,-k.k. bedrijfslocatie te koop. w,rtóf"T °,P de , ,
HEERLEN, Economiestraat Te huur bedrijfshal met kantoren. O.a. 877 m' en 600 m». K7 P op f6loCa"e "'"^Bedrijvenpark "0e Koumen" Indelingen grootte naar keuze. Koopprijs va. ’ 78.000,-k.k. m°9° .I"!.tinBedriUe/i mcl kantoren- Bedriifsverzamelgebouw. HEERLEN, Het Overloon 4 . boyenwoning tekoop.

Interessante huurprijzen. Uiterst attractief kantoorpand KERKRADE, Kooppr,, S ap aanvraag.
A Bedrijfshon.7oom!en Aanvaarding spoedig. te huur. Netto opp. 270m. Heerlenersteenweg

180 m'kantoor + woning iggina nabij Autoweg en 2.350 m 1bouwterrein op goede ■ 4lünrBAAP «i»-n_r«h"i
op ca. 4.000 m-perceel Winkelcentrum 'l Loon. zicht-locatie aan de drukleKoopsom J44o.fi), k.L _, op aanvraag. Heerlenersteenweg
excl.BJ.W. mM £,37 ' opslagenkantoor 200 m>. Incl.

B. Bedrijfshal 1.050 m» op B_S HEERLEN Schelsberg bedrijfshal-showroom. Ê^fmoO per mnd1 800 m! perceel. Kanloorverdieping te huurca. Koopsom ’ 300.000,-k.k. Huurpr,|S. 2.500, per mnd.

Koopsom ’ 220.000,-k.k. °° m2:.Elf,n^ee' , mcl. vergunningen en SIMPELVELD
excl B.T.W. HEERLEN-NOORD Huurpr,|s/ 1.600,-per mnd. bouwtekeningen. _EX'at2l

Akerstraat Noord excl.BJ.W. Kksosterstraat 21

C. Bedrijfshal 400 m;r div. te^^pa^ M JS'X^Wkoop.:ptï3^nrnb °re"
dUl.i~',r" HEERLEN, Sourethweg g^WINKELRUIMTE oopsól op aanvraag

9 e,.,/
ondergrond Parkeerfac. Ca. 400 m>kompleet ingerichte —"■ nuur.

Koopsom ’ 260.000,-k.k. Koopsom ’ 340.000,-k.k. kantoorruimte te huur. Zeer HEERLEN, Akerstraat 34 -_..- „ rttru{

excl B.T.W. excl.BJ.W. representatief Tegenover Vogelzang 53 m' SITTARD, Voorstad
Huurprijs op aanvraag. Huurprijs all-in. 175,- per m winkelruimte te huur. i .■__,. 7T,

per jr. excl. B.T.W. Huurprijs ’ 1.800,-per mnd. * -^___lP
HEERLEN, Einderstraat 42 excl.BJ.W. ' —\.mag"zijnmteToo7Bijzonder HEERLEN, Bekkerweg KERKRADE _.„,._a_e * -geschikt voor automobiel- Perfect kantoorgebouw le koop Heerlenersteenweg K""» 0ÊBr; W% f-fEranche ca. 1.100 m'over 4 etages. Zeer representatieve M.Gorettistraat MM 1' P ' ____!
toppnjs ’ 350.000,k.k 25 Eigen parkeerplaatsen. kantoorruimte. Bouw star. e huur moderne winkelruimte |W , J i jgl
excl BTW Aanvaarding 1993. binnenkort. Units vanaf 250 nv. co. 90 m . jiWL^lfc __________»■

Koopprijs op aanvraag. Eigen parkeerfac. 57tóvanteP'sTn j
HEERLEN
r,ra.hr__kerw_a 77 DIT IS SLECHTS EEN GEDEELTE VAN ONS BESCHIKBARE AANBOD. VOOR MEER INFORMATIE OMTRENT
BeXfsW ca 375 m'met uIWK OBJECT|N GEUEVE u " BEU£N- W
ca. 80 m! kantoren en geheel VANWEGE TOENEMENDE BELANGSTELLING VAN ONZE CLIENTÈLE ZOEKEN WU BEDRIJFSHALLEN EN __
geasfalteerde inrit en WINKELPANDEN OP GOEDE LOCATIES. Op zeer goede locatie winkel fCachterterrein Tot.perceel OBJECnN WORDEN V|A ONS KANTOOR IN AKEN EVENEENS OP DE DUITSE MARKT AANGEBODEN. me| boyenwoning te huur. j^^^» JKoopsom'/ 270.000,- k.k. VAN ALU OBJECTEN IS OP VERZOEK EEN UITGEBREIDE BROCHURE VERKRIJGBAAR Hu^rpnfs^p aatvraog.

EEN BEDRIJFSPAND VAN STIENSTRA: DAT ZIT ZAKELIJK VAST GOED
ï_______*i,fHii_'WTwwïw_CT*w?nf_rro!B

■iyjU____i_Ml___Mi«UM_É________l

__Ui___i________________________M



EurosportTV 5

BBC 2
07.35 Open universiteit. 13.00 Regio-
nale programma's. 13.30 Sunday
grandstand. 15.50 WK Snooker. 18.40
Britse formule 3 vanuit Brands Hatch.
19.35 The money programme. 20.15
Ed Case launches One World! 20.20
The years that rocked the planet. 21 .05
(TT) The natural world. 21.55 One
World: The life trilogy. 22.00 World
snooker. 23.20 (TT) Developing sto-
ries. 00.50 World snooker.

12.00 Faire le point. 12.55 Weerbe-
richt. 13.00 Journaal. 13.20 La puce et
le grincheux, Amerikaanse speelfilm uit
1980. 15.05 La vie en profondeur. Na-
tuurfilm. 16.05 Génies en herbe. Spel-
programma. 16.35 Nouba nouba.
17.20 Jeu des dictionnaires. 17.55
Autovision. 18.25 Zooolympics. 18.30
Week-end sportif. 19.30 Journaal en
weerbericht. 20.05 Tapage nocturne.
Amusementsprogramma. 21.20 Zooo-
lympics. 21.30 La grande vadrouille,
Franse speelfilm uit 1966. 23.30 Weer-
bericht en laatste nieuws. 23.55 Tribu-
ne economique et sociale.

06.30 Golf. 07.45 Tennis. 09.45 Bok-
sen. 11.45 Teleschuss. 12.00 Forte
snooker league. 14.00Golf. 17.00Atle-
tiek.lB.oo World sports special. 18.30
Revs. 19.00 American football. 22.00
Tennis. 23.30 NBA basketbal.

11.50 Reflets, reportages. 12.50 John-
ny Hallyday. 13.50 Autosport. 15.50
Radio 21. 17.30 Felix. 18.00 Une his-
toire du cinéma de Belgique, serie over.
de Belgische film. 19.30 Journaal en
weerbericht. 20.00 La poursuite impi-
toyable, Amerikaanse speelfilm. 22.10
Laatste nieuws en weerbericht. 22.40
Autosport. 23.10 Week-end sportif.

09.00 Samson. Gevarieerd kinderpro-
gramma.

10.00 Eucharistieviering vanuit de
0.L.V.-Bijstand te Brussel.

11.00 De zevende dag. Praatcafé.
12.45 Sportmiddag.
13.15 Twee jongensen dezoo. Tsje-
chische komische jeugdfilm.

14.50 Thank you, mam. Amerikaan-
se jeugdfilm.

15.05 Dossier Verhulst. Nederlandse
serie.

16.00 1 voor iedereen. Gevarieerd fa-
milieprogramma.

17.30 Merlina. Jeugdserie.
17.55 Tik tak. Animatieserie.
18.00 Journaal.
18.10 De kaper van de Zuidzee. Ca-

nadees. Nieuwzeelandse jeugdserie.
18.35 Zapp. Een ongewone kijk op de

evolutie van de rock- en popmuziek
vanaf de jaren vijftig tot nu. Afl.l: De
auto.

19.00 De Cosby show. Amerikaanse
comedyserie.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Journaal en Sport.
19.45 Sportweekend.
20.30 Secret army. Engelse serie met

Bernard Hepton over de ontsnap-
pingsroiutes van geallieerde piloten
uit bezet gebeid tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Afl.: De geboorte.

21.30 Tijd voor Koen. Licht klassiek
programma met Koen Crucke.

22.00 I.Q. Quiz met denk- en weetvra-
gen.

22.30 Vandaag en Sport.
'22.50 Ziggurat. Kunstmagazine. We-

kelijkse actuele kunstbeschouwing.
23.30-23.40 Coda - Plastische kun-

sten. Afscheid, van Umberto Boccio-
ni (Museum of modern Art, New
Vork). Uit de reeks 100 Meesterwer-
ken.

VPRO
09.00 Wil kwak kwak. Engelse teken-

filmserie.
09.05 Babar. Canadees/Franse te-

kenfilmserie.
09.30 De slimme muis. Canadese

korte film.
09.40 Mannetje & mannetje. Afl.: 'n

Dagje vrij.
09.50 Acherwerk in de kast interna-

tional. ,
10.05 Charlie. Belgische korte film. ;
10.15 Meneer Rommel. Serie.
10.30 Sterren van de hemel. Muziek-

programma van Leon Giesen.
11.00 Reiziger in muziek. Live mu-

ziekmagazine met Han Reiziger.
12.02 TROS Voetbal plus. Sportpro-

gramma. Presentatie: Jack van Gel-
der.

18.00 "" Journaal.
18.05 Paul Haenen vijfover zes. Cul-

tureel-humoristisch programma van-
uit Amsterdam.

18.35 Jongens van de Witt. Magazi-
ne.

19.00 The wonder years. Amerikaan-
se comedyserie. Afl.: Kodachrome.
Kevin en zijn klasgenoten zijn zeer
teleurgesteld als hun favoriete lerares
Engels ontslag neemt.

19.27 Onrust! Hyperrealistisch maga-
zine. Vandaag: Onrust onder de stu-
denten!

20.00 "" Journaal. VPRO
20.14 Mr. Bean rides again. Engelse

comedy met Rowan Atkinson.
20.43 Van Dis in de IJsbreker.

Adriaan van Dis praat met gasten.
21.37 Prima vista. Multi-media maga-

zine met medewerking van Pay-Uun
Hiu, Saskia van Schaik, IJsbrand van
Veelen, Haye Bouwman en Rob
Schröder.

22.31 Margarit en Margarita. Bul-
gaarse speelfilm uit 1989 van Nicolai.
Met: Irini Zhambona, Hristo Shopov,
llia Raev, e.a. Margarit en Margarita
wensen zich niet aan te passen aan
het systeem en besluiten te gaan sa-
menwonen. Ze komen echter al snel
tot de ontdekking dat er ook aan hun
nieuw verworven vrijheid grenzen
zijn.

23.58 "" Journaal.

KRO
13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

15.05 Morgen kan 't beter.15.30 Waar blijf je anders?16.00 "" Journaal.
-16.05 Heb ik iets gemist? Terugblik

°P programma's van de afgelopen
week.

|7.00 Kiekeboe. Kleutermagazine.
17.10 Oren van je kop. Poppenserie.'7.20 Kleur rijk. Verhalen over Ne-derland met een kleurtje. Afl.: Rida.17.40 De sprookjesstoel. Sprookjesvan de gebroeders Grimm.17.55 Boggle. Spelprogramma. Pre-

sentatie: Dodi Apeldoorn.
18.25 Nummer 28. Serie over zeven

jongeren voor het eerst op kamers in
de grote stad.18.35 Hotel Amor. Komische drama-
serie. Afl.: Oma's wraak. Oma komt
°P bezoek en laat doorschemeren
dat ze wil blijven. Meent ze dat nu
echt of maakt ze een grapje?19.05 Perfect strangers. Amerikaan-se comedyserie. Afl.: Balki als Ameri-
kaan (1) * Batki laat zich naturaliserenen Larry nodigt als verrassing Balki's
moeder uit. Die begrijpt echter niethelemaal waarom ze uitgenodigd
wordt.

19.30 Belgen. Serie over België. Afl.4:
Hoe eten en drinken Belgen.20.00 (""+TT) Journaal.20.15 Oude liefdes. Quiz met Frank
Kramer.

21.10 Je zult het zien. 15 Nederlan-
ders proberen zich een' gezondere
levensstijl eigen te maken. Presenta-
tie: Han van der Meer.«1.45 Brandpunt. Actualiteitenru-
briek.

22-25 Moorddadige oplossing. 3-de-
"_e Engelse misdaadserie naar hetboek van Ruth Rendell. Afl.3. 'Wex-
fords theorie over de moord op Love-
day Morgan blijkt niet te kloppen. Hij
wil het net opgeven als hij nieuwe
gegevens ontdekt.23.20 Vietnam: Kerk en staat. Docu-
mentaire over de gevolgen van de
staatkundige ontwikkelingen in Viet-
nam voor de Rooms-Katholieke kerk.

00.00-00.05 "" Journaal.

08.55-09.00 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

09.30 Het allochtoon video circuit.
10.00 Jaouaz. Magazine voor Marok-

kanen.
10.30 Aktüel. Magazine voor Turken.
11.00 lOS magazine. Magazine van

de Islamitische Omroep Stichting.
11.30 Omrop Fryslan Edukatyf. Mer-

ken, dokumintaire.
12.00 Het Capitool. Live discussie-

programma waarin nieuws wordt ge-
analyseerd en toegelicht door Henk
van Hoorn, VioletFalkenburg en Fred
Verbakei.

13.00 Schoolse zaken. Onderwijsma-
gazine.

13.30 Het fantastische in.de kunst.
Afl.2.

14.00 Roesalka. Opera van Dvorak.
Radio Orkest München 0.1.v. Marek
Janowski m.m.v. het Koor van de BR
en sol.

18.10 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.15 Sesamstraat.
18.35 Studio sport.
20.00 Journaal.
20.10 Sartre. Serie rond de schrijver

Jean Paul Sartre. Vanavond verhalen
uit Het Freudscenario en De woor-
den.

21.49 Nachtelijke bezoekers. Anima-
tiefilm van Richard Ollive.

22.00 "" Journaal.
22.07 (TT) Oog in oog. Serie van 24

tv-spelen. Deel 21: Op weg naar het
Oostland van Dick Walda, gespeeld
door Ton Lensink. De oude joodse
musicus Samuel Rosenzweig maakt
nog één keer de treinreis naar Au-
schwitz, alwaar hij terugblikt op het
verlies van zijn broer Nathan.

22.50 Charlotte and Abi. Britse docu-
mentaire over de 19-jarige Abi en
haar moeder Charlotte, die al drie
keer is veroordeeld wegens het
smokkelen van cocaïne.

23.30 Lied in rood. Vier portretten
van vooraanstaande humanisten.
Vanavond: Stanley Rensch, strijder
voor de mensenrechten in Suriname.

00.10-00.15 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

07.45 The world tomorrow. Religieus
programma.

08.00 Telekids. Kinderprogramma.
12.00 Cartoons.
12.10 The wizzard.
12.55 Match extra. Verslag van de

Curacao Regatta, een groots zeileve-
nement.

13.30 Match: formule 1. Verslag van
de Grand Prix van Spanje.

16.05 Murphy Brown, Amerikaanse
comedyserie.

16.30 Gezondheid. Magazine over
uiteenlopende onderwerpen die met
gezondheid te maken hebben. Pre-
sentatie: Han Peekei en Loretta
Schrijver.

17.00 Match. Actueel sportprogram-
ma met informatie en reportages over
andere sporten dan voetbal. Met na-
me aandacht voor honkbal, basket-
ball (uit Nederland en de VS), bok-
sen, wielrennen, atletiek en ijshoc-
key. Presentatie: Elles Berger/Jur
Raatjes.

17.35 Full house. Amerikaanse serie.
18.00 Journaal.
18.25 Bios. Film- en videoprogram-

ma. Presentatie: Mare Jacobs.
19.05 Jake & the Fatman. Ameri-

kaanse serie.
19.30 Journaal.
19.39 Jake & the Fatman. Vervolg.
20.00 Match: voetbal. Sportprogram-

ma met hoogtepunten en uitgebreide
samenvattingen uit de Spaanse, En-
gelse en Italiaanse competitie met
commentaar van Frits Barend, Hans
Kraay en Jan Roelfs. Presentatie: Jur
Raatjes.

20.45 Baywatch. Amerikaanse serie.
21.40 Ursul de Geer. Aflevering van

deze talkshow met Ursel de Geer als
gastheer.

22.30 Survival. Engelse natuurserie.
Afl.: Winter at the crossroads.

23.00 Studio Rembrandt. De arties-
tensociëteit van Jeroen Pauw.

23.50 Journaal.
00.05 Match: formule 1. Samenvat-

ting van de Grand Prix die verreden
werd in Spanje.

00.35 The Fanelli Boys. Amerikaanse
comedyserie.

01.00 Nachtprogramma.

Duitsland 3 West RTL PlusDuitsland 2Duitsland 1 Super Channel

13.45-16.00 Sport extra: Autosport.
Grand Prix van Spanje voor formule
1-wagens. Commentaar: Dirk de
Weert en Dirk Abrams.

09.00 Autosport. 10.00 Trans world
sport. 11.00 Sunday alive. Tennis,
autosport, tennis, WK ijshockey, wiel-
rennen, WK ijshockey. 22.30 Auto-
sport. 00.30 Boksen.

06.30 The mix. 08.00 ITN world news.
08.30 The mix. 09.00 Kenneth Cope-
land. 09.30 Prophecy countdown.
10.00 Een prettig gesprek. 11.00 The
hour of power. 12.00 The mix. 12.30
Video travel guides. 13.00 Die Welt
von Morgen. 13.15 The mix. 14.50 Su-
persports news. 15.00 It is written.
15.30 Touristic magazin. 16.00 Europa
journal. 16.30 Onbekend. 17.00 Youth-
quake. 17.30 The world tomorrow.
17.45 Super events. 18.00 Business
weekly. 18.30 World sports special
19.00 Videofashion. 19.30 The last re-
sort. 20.00 Dempsey (2), Amerikaanse
speelfilm uit 1983. 21.50 Supersports
news. 22.00 Nieuws. 22.30 Absolutely
live. 23.30 Film Europe. 00.00 All
mixed up. 01.00 The mix. 01.30 Super
shop. 02.00 The mix all night." Acteur Mathieu Carrière

(Duitsland 2-12.47 uur).

MTV Europe

07.00 Nieuws. 07.20 Corps accord.
07.40 Cursus Frans. 07.55 Clin d'oeil.
08.00 Canadees nieuws. 8.20 Affiches
en Nieuwsflits. 08.30 Les babibouchet-
tes. 09.00 Envoyé spécial. 10.30 Con-
cert. 12.00 Nieuws. 12.05 Objectif
Europe. Europees magazine. Presen-
tatie: Serge Flamé. 12.30 Référence:
L'invité de TV 5. 13.00 Nieuws. 13.15
L'école des fans. Amusementspro-
gramma. 14.00 Trente millions d'amis.
Dierenprogramma, (herh.). 14.30 L'af-
faire Saint Romans, 6-delige serie van
Henri Viard. Met: Jean Piat, Souad
Amidou, Danièle Delorme e.a. Afl.3.
15.30Ramdam. Culturele actualiteiten.
16.00 Nieuws. 16.15 Correspondan-
ces. Kijkers ontmoeten TV 5. (herh.).
16.25 Chroniques de France. Reiskro-
nieken uit Frankrijk. Vandaag: De El-
zas. 17.30 Jours de guerre, documen-
taire serie over België tijdens WO 11.
Af1.22. 18.30 Nieuws. 18.50 Weerbe-
richt, Affiches en Clin d'oeil. 19.00 Le
jeu dcs dictionnaires. Spelprogramma.
Presentatie: Jacques Mercier. 19.30
Belgisch nieuws. 20.00 7 sur 7. Actuali-
teiten. 21.00 Nieuws en Europees
weerbericht. 21.30 Bako, l'autre rive.
Film van Jacques Champreux. Met: Si-
diki Bakaba, Cheik Doukoure c.a. (Met
ondertiteling). 23.10 Nieuws. 23.30 Ci-nerama. Filmrubriek met als gasten
Warren Beatty en Victoria Abril. 00.30
Porte ouverte. Experimentele video-
films. Vandaag: Praha.SAT 1

BBC1

Duitsland 1
'b-20 Frühlingslied. Smartlap over
eet"i weesjongen, tevens muzikaalw°nderkind, die door zn oom, een
concertmeester, wordt gedrild tot
",'J instort. In 1954 gemaakt door
Hans Albin, met Oliver Grimm.

Duitsland 3 West
|5-20 Mama, ich lebe. Tijdens de

Weede Wereldoorlog worden Duit-I se soldaten door de Russen krijgs-
9evangen gemaakt en omgevormd
nn anti"'ascislische strijders. Een

uit 1976 geregisseerda°or Konrad Wolf. Met Peter Pra-
9er, Uwe Zerbe.

Duitsland 2
2o-15 Lps bronzes font du ski. Nie-

09.00 Cursus technologie. 09.30 Cur-
sus-overzicht. 10.00 Cursus natuur-
kunde. 10.30 Cursus biologie. 11.00
Ihre Heimat - Unsere Heimat. 12.00
Tele-Akademie": Aus dem Nichts. 12.45
Sehen statt horen. 13.15 Europa-
Magazin. 13.40 West 3 aktuell. 13.45
Sonntagsgesprach. 14.00 Streifzüge.
14.15 Suspicious minds. 15.05 Kultur-
geschichten. 15.20 Mama, ich lebe.
Oostduitse speelfilm uit 1976. 17.00
WDR-Treff. Talkshow. 18.00 Aktuelle
Minute. 18.01 Janna. 18.30 Gott und
die Welt. 18.58 Programma-overzicht.
19.00 Aktuelle Stunde. 20.00 Die Ver-
treibung aus dem Paradies. Duitse
speelfilm uit 1977. 21.54 West 3 ak-
tuell. 22.00 Ich stelle mich. 23.30 Politi-
sches Feature. 00.15 Laatste nieuws.
Aansl. Zur Nacht.

Duitsland 3 SWF

RAI UNO

08.00 All request weekend with Rebec-
ca de Ruvo. 11.30 European top 20.
13.30 XPO. 14.00 The big picture.
14.30 All request weekend with Ray
Cokes. 18.30 Week in rock. 19.00 US
Top 20 video countdown. 21.00 120
Minutes. 23.00 XPO. 23.30 Headban-
ger's ball. 2.00 Kristiane Backer. 03.00
Night videos.

CNN
07.10 Moneyweek. 07.40 Healthweek.
08.10 Showbiz this week. 08.40 Scien-
ce and technology week. 09.40 The big
story. 10.10 Pinnacle. 10.30 World bu-
siness this week. 11.15 Larry King
weekend. 12.10 Showbiz this week.
12.40 Style with Elsa Klensch. 14.30
Inside business. 14.40 Evans and No-
vak. 15.40 Your money. 16.10 On the
menu. 16.40 Newsmaker Sunday.
17.10 CNN Travel guide. 18.00 World
business this week. 18.40 International
correspondents. 19.10 Futurewatch.
19.40 Moneyweek. 20.00 The week in
review. 21.00 CNN World report.

07.45 Open universiteit. 09.50 Play-
days. 10.10 Nieuws en weerbericht.

08-35 Disney Club. Kindermagazine.
10.00 lm Schuldenturm Braziliaanse

documentaire.11-00 Kopfball. Spelprogramma.11.30 (TT) Die Sendung mit der
Maus. Informatief kindermagazine.

12.00 "" Presseclub.12.45 Programma-overzicht.
12.47 Tagesschau.
13.10 Weekoverzicht EINS PLUS.
13.15 "" Musikstreifzüge. Johann

Sebastian Bach.
13.45 Geheimeode F. Duits/Franse

jeugdserie.
14.10 (TT) Die Herren des Strandes.
Braziliaanse serie.

14.35 A-Z Lifeshow.15.00 Tagesschau.
15.05 Tele-Fussball. Voetbalmagazi-

ne.
15.20 Frühlingslied. Duitse speelfilm

Uit 1954.
,17.00 ARD-Ratgeber: Heim und Gar-

ten. Informatief programma.
17.30 Laudate. Religieuze liederen en
teksten.

18.00 Tagesschau.
18.05 Wir über uns.
18.10 Sportschau.
18.40 (TT) Lindenstrasse. Duitse se-

rie.
19.09 Die Goldenel.19.10 Weltspiegel. Reportages van

buitenlandcorrespondenten.
19.50 Sportschau-Telegramm.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau."0.15 Inzamelactie ten behoeve van

het Müttergenesungswerk.«0.20 (TT) Tatort. Serie Duitse mis-
daadfilms.22.04 Tagesthemen-Telegramm.

<2.05 Titel, Thesen, Temperamente.
2.35 Tagesthemen.

-«"50 Bericht von der Delegierten-
Konferenz Bündnis 90.*^05 Berliner Nachtschwarmer.
Showprogramma.

Eine Welt für alle - Künstler
'ur eine Welt. Portret."""00 Die besten Jahre. Amerikaan-se serie.

r^-45 Tagesschau.
""■5O-00.55 Zuschauen - Entspan-

?en - Nachdenken. Züdindische1 empel.

06.55 Di che vizio sei? 07.45 II mondo
di Quark. 08.30 La banda dello Zecchi-
no. 10.00Linea verde. 10.55 Eucharis-
tieviering. 11.55 Parola e vita. 12.15
Linea verde. 13.00 TG l'una Rototalco
delia domenica. 13.30 Nieuws. 14.0
Toto tv radiocorriere. 14.15 Speelfilm.
16.50 Sportnieuws. 17.00 Onbekend.
17.50 Sportnieuws. 18.05 Nieuws.
18.10 90 minuten voetbalnieuws. 18.40
Domenica in. 19.50Weerbericht. 20.00
Nieuws. 20.25 TG uno sport. 20.40
Domenica in. 22.15 La domenia sporti-
va. 23.45 Zona cesarini. 00.30 Nieuws.
01.00 Speelfilm en aansluiten nacht-
programma.

06.00 Quarbeet: kinderprogramma met
o.a. Neon Rider; My little Pony; Grisu,
der kleine Drache; Police Academy;
Batman; Verliebt in eine Hexe; Zorro;
Dick und Doof en Drops. 11.00 ■ Das
Ratsel des silbernen Dreiecks, Duitse
misdaadfilm uit 1966. 12.40 Kmo
News. 12.55 So gesehen. 13.00 SAT 1
News. 13.05 Adams family, Ameri-
kaanse griezelfilm. 13.35 Raumschiff
Enterprise, Amerikaanse sf-serie.
14.25 Mannerwirtschaft, Amerikaanse
serie. 14.55 Kleine Strolche, Ameri-
kaanse slapstick-serie. 16.30 Tele-
Wette. 17.10Königin der Wikinger, En-
gelse avonturenfilm uit 1966. 18.45
SAT 1 News. 18.50 SAT 1 Sportclub.
19.20Glücksrad. Aansl. Wetternews.
20.15Feuerwerk, Duitse muziekfilm uit
1954. 22.00 Talk im Turm, talkshow.
23.20 SAT 1 News. 23.30 Stacheldraht
und Fersengeld. Amerikaanse come-
dyserie. 00.00 Die kleinen Strolche,
herhaling van 14.55 uur.. 1.30 Spiegel
TV - Reportage. 2.00 Vorschau/Video-
text.

08.43 Programma-overzicht.
08.45 Jugendstil. Documentaire serie

over deze kunstrichting.
i09.15 Eucharistieviering vanuit de

Osterkirche in Oberwartßurgen-
wald.

10.00 Zur Zeit. Magazine over kerk en
samenleving.

10.15 Matinee: Allein gegen die Sa-
murai. Reportage over vrouwelijke
werknemers in de Japanse filmindus-
trie.

12.00 "" Das Sonntagskonzert auf
Tournee. Muziekprogramma.

12.45 heute.
12.47 Wir stellen uns. ZDF-program-

mamakers verdedigen hun program-
ma's.

13.15 Damals. Serie oude weekjour-
naals.

13.30 Siebenstein. Poppenserie.
13.55 Pingu. Poppenfilmserie.
14.00 ZDF Sport extra. Tennis: Grand

Prix toernooi voor dames, finale van-
uit Hamburg.

18.00 Aktion 240.
18.15 ML - Mona Lisa. Vrouwenma-

gazine.
18.57 Programma-overzicht.
19.00 heute.
19.10 Bonn direkt. Parlementair ma-

gazine.
19.30 (TT) Terra-K. Documentaire se-

rie.
20.15 Sonne, Sex und Schneegestö-

ber. Franse speelfilm uit 1979.
21.35 heute.
21.45 Sport am Sonntag.
22.00 lm Gegenlicht - eine italieni-

sche Reise. Documentaire.22.30 Bericht von der Bundesdele-
giertenkonferenz Bündnis 90.

22.45 "" Zwischen Met und Broad-
way. Reportage over opnames van
Kiri Te Kanawa en André Previn.

23.25 Inferno und Ekstase. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1964 van Carol
Reed. Met: Charlton Heston, RexHarrison, Diane Cilento e.a. In 1505
moet de kunstenaar Michelangelo
Buonarotti tegen zijn zin in opdracht
van de krijgshaftige paus Julius II het
plafond van de Sixtijnse Kapel be-
schilderen. De inspiratie laat echter
nogal op zich wachten.

01.20 heute.

07.55 Denkanstösse. 08.00 Spaanse
les. 08.30 Cursus wiskunde. 09.00
Cursus technologie. 09.30 Cursusinfor-
matie. 10.00 Cursus natuurkunde.
10.30 Cursus biologie. 11.00 Musik urn
elf. 12.00 Tele-Akademie. 12.45 Sehen
start horen. 13.15 Ihre Heimat - unsere
Heimat. 14.15 Fernsehen - Wiederse-
hen. 15.00 ■ Der Schuss von der Kan-
zel. Zwitserse speelfilm uit 1942. 16.40
Eisenbahnromantik. 17.00 Volkskino.
Serie amateurfilms. 17.45 Die sechs
Siebeng'scheiten. 18.30 Das Südwest-
Journal aus Rheinland-Pfalz. 19.00Die
Schlagerparade der Volksmusik. 19.45
Familie Heinz Becker. 6-delige serie
van en met Gerd Dudenhöfer. Afl.4:
Der Hauptpreis. 20.15 Kolumbus und
das Zeitalter der Entdeckungen, 7-deli-
ge historische documentaire over Co-
lumbus. Afl.4: Gefundene und verlore-
ne Weiten. 21.00 Aktuell. 21.05 Reise-
wege zur Kunst, Kunstmagazine.
Vandaag: De Vlaamse kunstgeschie-
denis door Dietrich Leube. 21.50 Flut-
licht. Sportmagazine. 22.45 Wortwech-
sel: Der Angst ms Gesicht lachen.
Martin-Jochen Schulz in gesprek met
Viktor Frankl. 23.40 Weisser Fleck.
00.25 Aktuell. 00.27 Non-Stop-Fernse-
hen.

06.00 Gevarieerd ochtendprogram-
ma. Met familieseries en tekenfilms.

08.00 Li-La-Launebar. Kinderpro-
gramma.

09.35 Mad Mission 111 - Unser Mann
von der Bond-Street. Hongkongse
actiefilm.

11.10 Kunst und Botschaft. Serie
kunstbeschouwingen.

11.15 Die Woche mit Geert Müller-
Gerbes.

12.05 Das Bibel Quiz. Spelprogram-
ma.

12.35 Major Dad. Amerikaanse serie.
'13.05 Mem Vater ist ein Ausserirdi-

scher. Amerikaanse serie.
13.30 Autosport.
16.00 Der Puma-Mann. Italiaanse ac-

tiefilm uit 1980.
17.45 Chefarzt Dr. Westphall - Das
turbulente Krankenhaus. Ameri-
kaanse serie.

18.45 RTL aktuell.
19.10 Ein Tag wie kein anderer.

Reisquiz.
20.15 Showmaster. Amusementspro-

gramma.
21.50 Spiegel tv. Nieuws-magazine.
22.35 Prime time - Spatausgabe. Re-

portages.
22.55 Playboy Late night.
23.25 Liebesstunden.
23.55 Schloss Pompon rouge. Co-

medy-serie.
00.25 Kanal 4 Kabarett. Satire met

sympathie door cabarettier Helmut
Ruge.

01.15 Videodrome. Canadese horror-
film uit 1982. Max Renn heeft een
kleine tv-zender, met speciale uitzen-
dingen voor liefhebbers van porno-
grafie en gewelddadigheden. Hij
ontdekt een satellietprogramma dat
een serie uitzendt over folteren.

02.40 Der Lord, der ein Diener sein
wollte. Engelse speelfilm uit 1973
van 1973 met Oliver Reed, Fionas
Lewis, Anna Gael, Derek Jacobi.
Psychologische oorlog tussen een
Lord een zijn butler..

04.05 Grenzfalle - Es geschah über-
morgen. Franse sf-serie. Afl.2: Der
seltsame Zweig.

04.55 After hours. Amerikaans maga-
zine.

05.15 Elf 99. Magazine.

die illegaal in Parijs verblijft en
sterft van de kou. Met Sidiki Baka-
ba.

zondagmiddag. Gelders Ork. (In de
pauze: Praten over muziek) 16.30
Vokalise Muz. voor piano en tenor.
18.00 Nws. 18.04 Muziek uit dui-
zenden. 19.00 Continu klassiek.
20.00 Nws. 20.02 Specialiteiten a
la carte. 22 00 Kamerconcert Pia-
nomuz 22.45 Finale. 22.48-24.00
Motet voor de kardinaal, hoorsp.

ma 12 00 Het Concert. 13.00
Overname Radio 1. 14.00-18.00
Omroep Limburg Sport.

14 05 Die deutsche Schlagerpara-
de. 16.05 Sporttreff 18.35 Seriio-
renfunk. 19.00-20.05 Volkstümli-
ches Schlagerkarussell.

Radio 1
7.05 KROs Ontbijtshow (7.30
Nws). 7.53 Ter overweging. 8.08
Groot nieuws. 9.05 De verbeelding
9 30 De andere wereld van zon-
dagmorgen op één. 10.05Wegwe-
zen. 11.05 Ophef en vertier (12.30
Nws.). 13.10 Hier en nu. 14.05
Langs de lijn, sport en muziek
(17.30 Nws): 18.10 NOS Aktueel.
19.04 Van 0 tol 80. 20.04 Jazz uit
het historisch archief; ca.20.30
NOS Jazzgeschiedenis. 21 04 Ap-
pels én peren. 22.04 New age
music magazine. 23.07 Met het
oog op morgen. 0.02-7.00 TROS
Nachtwacht.

radio

Nederland 2
22.31 Margrit i Margerita. Verliefde
adolescenten verlaten middelbare
school en ondervinden dat het
moeilijk is om voor zichzelf te zor-
gen. Bulgaarse film uit 1988 van
Nikolai Volev, met Hristo Shopov,
Irini Zhambona, was voor de val
van dictator Zjivkov verboden.

Radio 2
8.02 Vroege vogels. 10.04 Tony
van Verre ontmoet Wim Hofman
(8) 1030 Muziekmozaiek. 12.04
Nederlands op AVRO 2. 13.04
AVRO Radiojournaal 14 04 Café
op twee. 15.30 Mezzo. 17.04 De
taaimeesters. 17.30Tour de chant
18.04 Album. 20.04 3 x bellen.
20 30 The greal American song-
book. 22.00-7.00 Zie radio 1.

Duitsland 2
23.25 The agony and the ecstasy.
Historisch spektakel van Carol
Reed uit 1965, met Charlton Hes-
ton, Rex Harrison, Diane Cilento.
Artistieke meningsverschillen tus-
sen paus Julius II en Michelangelo
moeten voldoende zijn voor twee-
ëneenhalf uur boeiend conflict. Dat
lukt niet helemaal, maar de decors
zijn indrukwekkend.'

Radio 3
7.02 Wakker. 8.02 Popsjop. 10.04
Dolce vita. 12.04 Eeh... 13.04 Pop-
parazzi. 15.04 Paperclip. 17.04
Basta. 18.04 Het sleenen tijdperk.
19.04 Forza 20.04 Leidsekade Li-
ve. 22.04 Rock City. 23.04-24.00
Liefdeslijn.

" Michel Blanc en Josiane Balasko in 'Les bronzesfont du
ski. (Duitsland 2-20.15 uur).

Duitsland 3 West
Die Vertreibung aus dem Pa-

radies. Merkwaardige mengeling
lassen slapstick en melodrama,
'weederangs acteur vertrekt met2Un zus naar Cinnecitta, Rome, inac hoop op een beter leven. Regievan Niklaus Schilling, met Herb An-"■"■ess, Elke Haltaufderheide. Uit1977.

Radio 5
6 30-6 50 Scheepvaart- en uitge-
breid weerbericht. 9.00 Nws. 9.02
Woord op zondag. 9 30 Te deum
laudamus. 9.55 Waterstanden.
10.00 Het verhaal. 10.10 Kerk-
dienst. 10.58 Wilde ganzen. 11.00
De andere wereld van zondagmor-
gen op vijf. 12.00 Nws. 12.05 Het
zwarte gat. 14.00 Radio Romanti-
ca. 16.00 Club Veronica Trend.
16.55 Mededelingen en schippers-
berichten. 1700 Kerkdienst. 17.58
Wilde ganzen. 18.00 Nws. 18.10
Liturgie en kerkmuziek. 18.25Men-
sen. 18.40 De onbekende islam.
19.00 Nieuws in het Turks. 19.05
Nieuws in het Marokkaans/Ara-
bisch. 19.10 Nieuws in het Ber-
bers. 19.15 Nieuws in het Chinees.
19.20 Suara Maluku. 19.55Tambu.
20 30 Zorg en Hoop. 21.20-22.20
Medelanders Nederlanders NB
Eerste zondag van de maand
wordt bij het IKON om 18.25 Men-
sen toegevoegd.

RTL plus
1.15 Videodrome (1982). Thriller
met horrorkantjes, de film waarmee
Canadese cultfilmer David Cronen-
berg doorbrak naar een groter pu-
bliek. James Woods speelt een.
televisieproducent op zoek naar bi-
zarre vernieuwingen. Hij ontmoet
'Blondie' Debbie Harry en valt ten
prooi aan een krankzinnig video-
complot.

mendalletje van Patrice Leconte uit
1979 over een groep winterspor-
ters en hun avonturen. Met Josiane
Balasko, Michel Blanc. Uit 1979.

TV 5
21.30 Bako, l'autre rive. Aangrij-
pend drama uit 1978 van Jacques
Champreux over een man uit Mali

Radio 4
8.00 Nws. 8.04 Liefde op 't eerste
gehoor. 9.00 Musica religiosa et
prolana. 9.55 Programma-over-
zicht. 10.00 Eucharistieviering.
11.00 Aspekten van de kamermu-
ziek: La Gamme Marésienne.
12.00De Nederlanden. Nederland-

se fluitmuziek (1). 13.00 Nws
13.04Diskotabel. 14.15Concert op

Omroep Limburg
9.0(TPostbus 94, verzoekplaten
11.00 Trefpunt, discussieprogram-

België/BRF
Nieuws elk heel uur. 6.05 Radio-
frühstück (6.45 Hörergrusslotterie;
7.15 Veranstaltungskalender; 7.30
Evangelium in unserer Zeit). 8.30
Glaube und Kirche. 9.05 Mundart-
sendung. 10.05 Treffpunkt Fri-
schauf. 12.05 Schlagersouvenirs.

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6 00 Nachrich-
ten. 6.05 Morgenmelodie. 8.00
Nachrichten. 8.05 Volkstümliche
Matinee. 10.00 Nachrichten. 10.05
Operette nach Wunsch. 12.00
Nachrichten. 12.05 Musik ist
Trumpf. 13.00 Heimatmelodie. Fol-
klore rund urn die Welt. 14.00
Nachrichten. 14.05 Was darf essein? 17.00 Der Tag urn fünf, Chö-
re der Völker. 18.00 Nachrichten
und Wetter. 18.05 Schellack-
schatzchen. 19.00 Auf ein Wort,
Abendmelodie. 20.00 Nachrichten.
20.05 Erinnerung 22.00 Nachrich-
ten. 22.05 Musik zum traurnen.
22.30-4.05 ARD-Nachtexpress.

RTL Radio
6.00 Sonntag Morgen. 9.00 RTL-
Sonntagsfrühstück. 11.00 Radio
Shop, muziek en actualiteiten.
12.00 Hits der Woche, Top 30.
14.00 Happy Birthday. 17.00 End-
sport. Rückblick auf ein Woche-
nende voller Sport. 18.00 Classic-
Hits. Die grössten Hits, die besten
Oldies 21.00 Je t'aime Das zartli-
che Magazin 24 00-4.00 Radio-
Nacht. Die Nacht lebt.

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Goede Morgen,
morgen. Een opgewekte muzikale
ochtendgroet. (6.30, 7.00. 7.30
nieuws) 8.00 Nieuws en Lotto-uit-
slagen. 8.12 Relax. Non-stop retro-
muziek. 9.00 Visum. Toeristisch
programma 10.00 Nieuws. 10.03
De pré-historie. 11.00 Bengels.
Kind aan huis met Julien Put.
13.00 Nieuws. 13.10 Hit of Flop
met Conny Neefs. Een panel be-
oordeelt vijf nieuwe singles. 14.00
Fiestag, Ro Burms en Johan Ver-
streken 17.00 Nieuws. 17.05 Afge-
floten met Luk Verschueren (17.45
Nationale Voetbaluitslagen). 18.00
Nieuws. 18 10 Funiculi Funicula.
20.00 Vragen staat vrij, verzoek-
platen (22.00 Nieuws). 23.30-6.00
Nachtradio (24.00 en 5.30
Nieuws.)
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België/RTBF 1

10^15 Telling tales. 10.30 This is the
day. 11.00 Sec hear! 11.30 Hindi Urdu
bol chaal. 11.55 Fast feasts. 12.00 Bu-
siness marters. 12.30 Work is a four
letter word. 13.00 Bazaar. 13.25 Expe-
riment! 13.30 Coufltry file. 13.55 Week-
weerbericht. 14.00 Nieuws. 15.00 (TT)
Eastenders. 16.00 The Count of
Monte-Christo. 17.40 Eurovision Song
Contest. 18.25 (TT) Steven Spielberg's
amazing stories. 18.50 (TT) Masterchef
1992. 19.25 Nieuws en weerbericht.
19.40 (TT) Praise bc. 20.15(TT) Don't
teil father. 20.45 (TT) Strathblair. 21.35
(TT) Whicker's world. 22.05 (TT)
Screaming. 22.35 (TT) Nieuws en
weerbericht. 22.50 Mastermind. 23.20
(TT) Everyman. 00.10 Grand Prix.
00.50 How do you manage? 01.20
Dear John USA. 01.45 Weerbericht.

België/Télé 21 Sportnet

België/TV 2

Limburgs dogblad televisie en radio zondag
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Vakantie & Recreatie «gjË
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De fijnste
vakantie-trips

vanaf

1,2, 3, 4dg Euro-Disneyland Parijs ’ 155
2, 3, 4dg Parijs met rondritten ’ 179

sdg Bourgogne Beaune ’ 639
4dg Elzas Colmar ’ 469
4dg Champagne Reims ’ 498
Bdg Provence Arles Les Baux ’ 899

10 dg Nice Monaco Cóte D'Azur ’1199
7dg Lourdes Pyreneeën ’ 799
sdg Normandië Loire kastelen ’ 569

10 dg Klassiek Rome Florence ’1195
Bdg Toscane Siena Volterra ’ 989

12 dg Rondreis Ravenna Pompei ’1595
Bdg Dolomieten Merano ’ 999

10 dg Bloemenrivièra San Remo ’1099

5, 10 dg Vierwoudstedenmeer Brunnen ’ 598
7 dg Lugano Meervan Lugano ’ 889

________Z_____________l
Bdg Salzburgerland Zeil am Sec ’ 989
Bdg Salzburgerland Saalbach ’ 869
7 dg Wenen Salzburg rondritten ’ 799

sdg Sauerland Arnsberg ’ 559
sdg Harz Goslar ’ 559

3, 4dg Berlijn met rondritten ’ 379

4dg Londen met rondritten ’ 549

4dg Kopenhagen met rondritten ’ 499

sdg Praag ’ 595

Het^Zuiden
Touringcars

/^■"^v HetZuiden Touringcars __jr^___rSfc_C(uJi J Plenkenstraat 44. Valkenburg (achterzijdecasino) flfr*m'%a\V^X£/ Dagelijks geopend van 9-19uur Zondags van 14-17uur Hrt laÉ-ëwi
«««-..jo^Dt (eigenparking).

"' '*°'L " Omefolder s ook bt/ elkreisburo verkrijgbaar

Vraag folder, bel 04406-15252

EURODISNEY
In combinatie met Parijs

2 daagse reis J 21",-
-incl. entreeEuro Disney, rondrit doorverlicht Parijs,
hotelovernachtingen ontbijt.

DUMA CARAVANING Maastricht ■_? 043-253010

LONDON IS FANTASTIC
Wandelen over de Tower Bridge? Big Ben Tours brengt u er via de
route Hoek van Holland-Harwich Er is al een 'lantastichotelarrange-

EHC BIG BEN TOURS|
reisagent Of bel jHy / 5 ’ v LONDEN ffl
01747-86412.

KING'S SCHOOL OF ENGLISH
Engels leren in Engeland, led. leeftijd. Intensive-

Summer-Teenagers Residential-Junior-Courses met
sporten excursies. Info: 040-833743.

+ alle inzittenden v.a. 170,-

- alle inzittenden V.a. *_OU,-

-j-rv IW 1 ntttn +alle OQn *___Lfll RÉ ;;' MM B inzittenden v.a. J3U,-

-* retourtarieven
De budget-route naar I f,...,,^,^ \.Go,et)O'9
7,,i__ 7wpHpn __/7 V Va,ber9

Dit is dè ideale verbinding y^-hrJ
als u snel en voordelig ____________ Jrnjf */-"
naar Zuid Zweden gaat. **-) KjXj^*
Lion Ferry biedt u 2 ver- < \J*J>bindingen vanuit het X*T&rf^y
Deense Grenó. |_£2QïL_______£_____£^2__

ngT
Genoemdeprijzen gelden alleen indien de I UTT^T^ I _j^fTt-T7
tickets in Nederland worden gekocht I____r_i- | f | _***."1 f_

I JA, stuur mij de dienstregeling en prijzen van Lion Ferry.

I Naam: _ ■| wim Adres: —LJ Postcode: Plaats:
,

Lm Zenden naar: Buro Scandinavia, postbus 30901,
I 1800EE Alkmaar. Bellen kan ook: 020-623.29.73. RDP

kampeerauto's, caravans en St. Jobserstr.
voortenten,kampeerartikelen, 5102 Würselen
zeiljachten, Gewerbegebiet
scheepsaccessoires Aachener Kreuz

______________________rVVÏ!'f'l,l_!V_^Vf__l ___ki d ■:_"]_icf__.^WT^___________|

BALATON/Budagest/Wenen, 7-dgse ekskursiereizen
v.a. ’ 399,- inkl. vervoer, halfpension. Prima

hotel/kamers d/t,Royal Class’ 30,-. Vertrek iedere
zondag t/m eind okt. N.I.T. 085-452424. i

VRIJSTAANDEVAKANTIEHUISJES aan het water te
huur aangeboden. In prachtig recreatiegebied, 50 km

ten zuiden van Budapest. Vele mogelijkheden.
Voor informatie belt u: 05980-80515.

23Dgn. elke wk in '92/93 'n fijne vak. in Bogor, Lembang,
Garut, Djokja, Kalibaru en Bali + voll. pens. + excur-
sies + retourticket KLM/Garuda v. ’ 2750,-. Inl. St. 'Het
SCHONE STREVEN'L'warden, 058-137706/045-316596.
Aktieve rondreizen Sumatra, Java, Bali, Lombok, Sunda
eilanden, Sulawesi, 22-34 dagen v.a. ’ 2995,- mcl. vlieg-
reis, vervoer, eenvoudige hotels, etc. Div. vertrekdata.
Folder? Djoser 071-126400. Lid SGR.

EGYPTE, prachtige 10-daagserondreis Cairo, Luxor,
Aswan v.a. / 1499,- mcl. vlucht, cxc. en volpension.

Ook SpecialeReizen Centrale. Gratis reisgids?
Bel: 050-145800of 020-6202121 lid ANVR/SGR.

Bd. Cairo vol progr. HP ’ 999,-. 10 d. Egypte deluxe
rondreis + cruise’ 1995,-. Ook goedkope tickets.

Gratis brochure 036-5332300. TARA TOURS. Lid SGR.

MM MTjyAi^Êl Mw
THAILAND: v.a. ’1339,-; 15-dgn. --"hotel / 1795,-. Sri !
Lanka: v.a. / 1425,-; 20-dgn. hotel L/O ’ 1895,-; 8-dgs. I
tour / 2495,-. Schakel Travel & Tours, tel. 085-649548.

■*! »1M
RIJEXAMENREIS Nederlandse Antillen compl. v.a.

/ 3425,- Indian Ocean Travel 079-523232 Zoetermeer.

GRATIS 2 WEKEN CAMPER
van U.S.A. naar Canada tussen 15 okt. -15 dcc. 1992.

Geen bijkomende kosten, alleenvliegreis.
Cadusa, Vinkeveen 02949-1635/3544.

r OLD COUNTRY ROSES
meer dan 100 miljoen stuks in 30 jaar_ ________ _________

IR____lf-i§*"

B? * ■ ' :^9B_S_I
__Rr » _k *'^_____m*"__

sas UwêmMé. :' «^M

_te_f^____i_#^__P^_i_ * Jm
_^l____l S%fPP|* ___n_^V ___l

■fep v*^*I*■MHHwsMi1*-
■MHHwsMi ■ 4_______Br^;'■» ■*" ''*.3pBEï'' /^V^__^

Hb ■"* - <?_■

II
■:■:" 1

NU TIJDELIJK 25% KORTING
v _ ~.:;.:..:.;g ..:.::.: . . ...........:. /

VINCKEN-MEISTERS-PASCH
l Oranje Nassaustraat 24, Heerlen, 045-713966

SCHITTERENDE 10-daagse
excursiereizen per touring-

-1car boekt u bij de Tsjecho-
slowakije-specialist! Diver-
se bestemmingen in Mora-
vië en Bohemen. Verblijf in
zeer goede hotels en vele
excursies bij de prijs inbe-
grepen. V.a. slechts ’619,-
HP-. Gratis gids bij
Winnemuller Reizen
(SGR, ANVR) 08880-52245.

„BRAZILIË" op maat met
„Toekan Turismo Brasil."
Met Ned./Port. begeleiding.
Tel. (02207) 18950.

COTTAGE HOLIDAYS.
Vak.woningen Schotland,
Engeland en Wales. Vraag

brochure 072-121783.

UW ADRES VOOR EEN ONTSPANNEN VAKANTIE
HOTEL GÖBEL

I^S^g^^^^^^Mlsj^HWjv^. Alle kamers douche, WC, kl.-TV, telefoon, radio, mini-- a_S_l_______J_^_^^^^?S*fc^^H_?_fe bar. binnenbad 14x7, 29°, sauna, zonnebank. Uitge-
I" Zggwjjwjy. D "ffifliia^'f? breid ontbijt en saladebuffet. Vraag vrijblijvend naar

gl" tra' 'Ijf"7^£P "ijf"'" Was? onze kl.brochure. Speciaal arrangement: 5 dg. HP aa.-
-" '^i^>——^£?^B&ÊS?^^^S^ HOTEL GÖBEL, Waldeckerstr. 5, 3542 Willinken, Sauerland

«■^■^ ' Telefoon: 09-W56326091. Fax 5632-6884

é MeP3cftm/Pz re/zen...
I iseenke/ezorg winder.!

Want Schmitz kiest, keurt en waardeert al haar vakantiebestemmingen
zelf ter plaatse. Dat betekentvoor u een hele zorg minder en

garandeert u daarom een welverdiendevakantie.

■ I 8 dagen I 8 dagen
WIENERWALD WINTERBERG ,
+ WENEN SAUERLAND
29 aug t/m 5 sept. QvE 17t/m24juli R/R - I
halfpension UVVj halfpension VlVj

8 dagen LAM 8 dagenKÖTZTING
BÖHMERWALD BEIERSE WOUD
14 t/m 21 juni of

—"—
1 t/m 8 aug. of —t—\m^25 okt. t/m 1 nov. / ’■» u I 28 sept. Tm 5 okt. /■%■ Im I

halfpension ff ff V) halfpension ff JUj

SdagenWESTENDORF I SdagenBEAUNE
OOSTENRIJK BOURGONDIË
13tm20juniof .__ 10t/m 14 aug. of _-%

_
20 t/m 27 sept gM 19fm 23 okt. KUK «
halfpension ff wU j halfpension VVV]

—i I 4-daagse
8 dagen GERLOS LOIRETOCHT
OOSTENRIJK I FRANKRIJK
4tm 11 juliof 20 t/m 23 aug. t%Ot\1 t/m 8 aug. ti^ -I halfpension Ü£vli
halfpension ff ff wj | *

8 dagen 8 dagen
ALPIRSBACH OBERAUDORF
SCHWARZWALD BEIERSE ALPEN
4 t/m 11 juli "7QC 6 t/m 13 sept. *7Qfl
halfpension IÖ0." halfpension f OUj

.__ r^^*&x \
\mmm___m__________\ ■ onie ■

■ wmmmmmwi^^^M%j^^% 1

I * feC SchmitzI i|jgg#%J: ~RE I Z EN*
w/f^f£j__^®V_-^w^^Wl Handelsweg 3

V l-^-4,,e85E2 6114 BR SusterenWlLwtr^r "^- Tel 04499-1541m&^^l^ %V Fax 04499-1663,

■

___ __r^3Ti __P

| Aktieve rondreis Thailand
25 d. ’ 2895,-incl. vliegreis,
hotelovernachtingen, 'ver-
voer etc. Div. vertrekdata.
Folder? Djoser 071-126400.

FLAMINGO-PARK
CURACAO. T.h. 2, 3 en 4

pers. bung's. Resp. ’ 75,-,
’85,-, ’ 95,-p.d. p. bung.

Inl. 038-531430.

ONGELOOFLIJK!
EEN LUXE CRUISE

Op 14 mei 9 d. in 2p. hut en voll. verzorgd

INCL. VLIEGREIS VOOR
’1495,-

Athene - Instanbul - Kusadasi - Rhodos - Kreta - Patmos -Mykonos - Piraeus. Info over deze en vele andere
voordelige luxe cruises inde Midd. Zee en deCaribbean

bij

CRUISE TRAVEL
03418-60700*

Ook vaak weekend en 's avonds bereikbaar. Lid SGR.

Betaalbaar reizen
Indonesië, Mexico, Egypte, Turkije, India/Nepal.

Diverse rondreizen/ 1625.-tot’ 3295.-. Brochure?
Lito 071-142847.

J

f^ iefhebbcrs van een mooi ge-

Tl ■__■ inaaid gazon zijn verrast als ze

X met een Honda aan dc slag gaan. Met

\J| °**" zon^er automatische versnelling.

~*\^" Op 'ot>*Jvr'ie benzine of elektrisch.
fjÊk Wm\\ en moo'er rnaairesultaat heeft u

■ a eigenlijk te

&mni6r oat gros iangzaam groeit Maak bij

ni6t Sn6H6r gro6lt« ons kennis met Honda en

informeer naar zn prestaties.

_WSk HONDA l_________!______i
(~~\ □ DIVISIE TUIN& PARKlamro^(Mn_

VROENHOF 86 - VALKENBURG a/d GEUL - S_ 04406-40253

/# ALARM Ej^(06-11$?
ALSELKESECONDETELT

Maak er verstandig gebruik van. \

!' Vtis^^^ *^s-~*^3^^fe*aMB_\A^ ■ f - I Sommige mensen doen er wel een jaar

IBKWI f' Mr '''it "^~"" ~:;:""~~r^rXv^*ts4^-_1 n over om een nieuwe keuken le kiezen.

Voor zon perfect LD. moet je elkaar eerst
i b"| ".li ; JL *i i on^(la, ze b|'iven |wii,'i|'!n °ve' a,|e

AA/Q t nPtPT* IPI*PTI UPTIÏIPTÏ pP mogelijkheden.
VVCIL JLf'C/LvX'l JLVV JL Vy JL JL JLvVyJLJLJLJLV^JLI* * WK^P^== Bi| ons hoell dal niel. Wij maken een

__, - gedepo'n'eerd.ex'cius.ei voot S.eMaiic-^j j-~]|J^J ',^J^ '>"^^\L^J^^^^ ideeenboek. 't Lielst een SieMatiC.

keukens - sanitair - tegels - cv. - kastenwanden jlPfVl/lllly
**^o©f^©ll Nijverheidsweg 17-18,Stein (md. Kerensheide), te1.046-33 1367 Individueel Design

r Meubelenkopen is iets, dat jeniet zó maar Bij T-MEUBEL is dekans groot dat u
even doet. JeKijkt 'ns hier, jekijkt 'ns daar. meteen slaagt. Eenritje naarT-MEUBEL
Je doet er veel moeite voor. Want meubelen loont danook altijd demoeite!
moeten vele jaren mee. Je wilt ietsdegelijks,
ietsmoois. Dat betaalbaar is ook. Mensen T-MEUBEL
die meubelen willenkopen, adviseren wij " gigantisch assortimentkwaliteits-
dringend om éérst eens te gaan kijken bij meubelen
T-MEUBEL in het Belgische Kinrooi. Dat is " scherpe prijzen
dichterbij dan u denkt! DAAR VINDT U " ongelooflijke service
OP 5000 M2EEN SCHITTERENDE " 's zondags open
COLLECTIE KWALITEITSMEUBELEN: " gratis bezorging in Nederland, België
DEGELIJK, TIJDLOOS EIKEN, en Duitsland
KLASSIEKE EN MODERNE MEUBELEN, " elkekoper krijgt een leuke attentie
EEN KOMPLETE SLAAPAFDELING,
teveel om opte noemen! Want fa mooiste meubeleny__ koopt u bij T-MEUBEL!/*-. JS> _____/ Jl^ INu bij T-MEUBEL: _W^S% ______

____H __^____________L_ Romance jtë&Bß
\ r2&f§y IfhHvmg

ural way

uniek totaal-concept voor mooi en
*Py/ romantisch wonen. Meubelen, stoffen en

MtM^w^ïjMsS Openings- accessoires op elkaarafgestemd én
___. W—W *vo*_^ tijden: afzonderlijk verkrijgbaar. /\.dinsdag t/m / X

Venlose- zaterdag: yl NËDERLANDIX
steenweg 13.00-18.0CW. /\^"Z =^\375-377, zondag 10.00-18.00 uur, rf ■ / N^ 7/ \B 3640 *^X maandag gesloten I f . /■ '\wJ_X £/f X_.. __rifc V y/pTurnhoul *«fc ■PO-v __\ Roermond M.-GladbacfTV

Kessenich. Si >|_F "W ■ EcV' JTel.: 0932- jfre°p°id»bu,9 -^m.,,.**?//".' ____r__\J

"^ii^-^-^Bi""*--*********^--***^"""**************l*"^
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%FXFL
| ÏEXEL, ÓÓK IN HET VOORJAAR! j
j"lak deze advertentie op een briefkaart en doe 'm op de .
ij>us. Wij sturen u de Vakantiereisgids Texel dan gratis toe. |

gg STICHTING VVV TEXEL PROMOTIE ■*= j
\ ________*°i POSTBUSl 17% MDUBUK, m.02220 14741 s I
-

Ameland t.h. stenen bungalow en stacaravan.
Terschelling t.h. mobiele bungalow en stacaravan,

| olledig ingericht. Vrij voor 11-7 en na 22-8. Inl. 05180-
-. 1206 (niet op zondag)

ZEEHONDJESKIJKEN!
'etsvak. Texel 5 dgn ’ 258,-; 8 dgn ’ 429,- HP. + fiets
____tel Dijkstra, deKoog, Nikadel 3, Tel. 02220-17357.

KAMPEREN, TEXEL NATUURLIJK
"ek nu uw comfortabele kampeerplaats tijdens Pinkst.n het voorjaar. Nieuw: Komfort Plus (uw eigen badk.).
__i__JLVERBERKPARK DE KRIM TEXEL: 02220-16275.

TEXEL, BELEEF 'T NU
|:en heerlijke vakantie of een weekend ertussenuit opk een schitterend eiland. Met introduktiekorting:
'LOEDNIEUWE COMPLEETLUXE APPARTEMENTEN.
Residentie Californië: info 02220-1662.
Er ■—-"SCHELLING. 'Hotel Thalassa' centraal op het eiland

als: verw. zwemb., sauna, zonneb., zon-
k_rras' biedt u arr- va' f 150'"mcl" ontbiJtbuffet, lunch-'kket, diners en fiets. Prosp. op aanvr. Heereweg 5,

°_IIHS Midsland. Tel. 05620-8850. Fax. 05620-8299.

Bedoel je wad...?
met actieve natuurcursus ver-

Brgd door EcoMare. Bel voor meer informatie WV
£*el 02220-14741 of b.g.g. Hotel 't Koogerend 02220-
-3301 en vraag naar deHotelNatuurVakantiefolder.

HotelNatuurVakantie op Texel !

3l&___i|
"daags Fietsarrangement

' Pre dagen (2 nachten) ver-
i Ver>d op basis logies/ontbijt.

n*l. fiets en kaarten. Kamer
i P 1" bubbelbad!! Kompleet■ 'erZorgd, vanaff 153,50p.p.

iotel 't Koogerend

' "'o en res. tel. 02220-13301
mxM^

ZUIDLAARDERMEER
Kampeerterrein-Jachthaven 'Meerwijck'

over ontspanning gesproken...
verdraaid leuk... verrassende vakantie.

Strandweg 2, 9606. PR Kropswolde.
-. Vraag folder: 05980-23659.

JL CAMPING GRUNOSTRAND
vakantie-arr. waterskiën (kabel)/kanoën. Kamperen
"orrnale prijs. Skiën è ’ 10,- per uur mcl. instructie.

J__**|dweg 163, 9617 AD Harkstede. Tel. 050-416371.
°tdek Groningen vanuit het EEMSHOTEL in DELFZIJL,
"^'apen en eten boven zee: uniek in Europa! Nieuwe

kamers, sauna, fitness. Info: 05960-12636.
Met Hemelvaart en Pinksteren 2 lange weekendenkamperen aan het Zuidlaardermeer voor ’ 125,-. Inl.

KAMPEERTERREIN DE RIETZOOM,
Kropswolde tel. 05980-22460.

Er gaat niets boven Groningen
r... voor een keur aan
■"^MPINGS, DAGATTRACTIES, GROEPSVERBLIJVEN
a Vraagt u de gratis folder aan

¥?**■.".fconpiaatsX;:::::::::::::
v kroningen, Naberpassage 3, 9712 JVGroningen.

.^astrneer: te huur NIEUWE STENEN BUNGALOWS, 8-L n'.vrijstaand met privé aanlegplaats. Rustig gele-
n _reet aan oPen vaarwater in uniek merengebied.

*-~C__l__erhuur piatbodemschepen. Inl. (05154) 3366.
L , ZEILSCHOOL PEAN
I"Rirceken voor deze zomer SURFINSTRUCTEURS/
oDn i°- erv surfers/sters die daartoewillen worden ."^-33!gJgXLeeftijd:17-24jr. Bel voor info. 05663-1392.
I LSCHOOL PEAN. Al meer dan 20 jaareen vertrouw-
voiw naam. Zeil- en surfcursussenvoor de jeugd,

Passenen en gezinnenANWB/veilig tehuis erkend:
***---~^___ ml. en folder 05663-1392.

/* ~ /. ZEILSCHOOL ANWB/Veilig Tehüil erkend
—¥-/,/>miir9//l/i Vakanties voor jeugd en volwassenen Zeilen -

w *■ WCirilhr*LjUL Sullen - Tennis Vethuur luxe Mkintie-
*T' *_A *oi /c _TT_ u m woningen, zeilboten en akkommodale/ " Telefoon 05135- H46 / 05668 - 396

_^^aan het Sneekermeer (Fax 05135-14771

ANvud HET DROUWENERZAND" bij Borger.
r .,° erkend, Recron lid. BUNGALOWPARK: privacy,
"st. 9roen en veel voorzieningen! CAMPING: elke

toilet, douche,wastafel. 05999-64201.
. GROEPSACCOMMODATIE,

»
,e huur a ’ 5,- p.p.p. nacht in prachtigDrenthe.

'u 6'e Voorz- 4*"*, ANWB. Volgeb. v. 12 juli tot 29 aug.
jS-if___J_jjedt',Wateren, gem. Diever. Info. 05612-1368. |

■"■GELOO groot appartement in woonboerderij rustig
l-—___|ggen in het Nationaal Park. 1n1.05219-8347.

Fakan? 9ezell'9 FAMILIEPENSION. Voor ontspannende
betjiX1'1*3 ln huiselijke sfeer, in bosrijk fiets- en wandel-
lik it Kamers voorzien van douche/wc, prijsvriende-
Püin2 reserv Pension Triënte, Molenstraat 25, 9528RAR2!_MeL (05898) 12481.
r^ "

BUNGALOWPARK NUILERVELD-PESSE, ANWB-erk.,
bung.'s. Geh. jr. luxe bung.'s t.h. Inf. en kl. folder: Heem-

raadschapsln. 85, Amstelveen, 020-6459541/6413940.
GEEN PRETPARK luxe 5* bung's met grote tuin, aan bos.
Ideaal wandel-fietsgebied voor rustzoekers. OokPinkst.
week en hoogseizoen nog enkele vrij. Tel: 05280-65803.

HOTEL DE DRIFT, Dwingeloo. Tel. 05219-1538.
Weekendarr. 3 dgn hp’ 192,-. Midweek 4 dgn hp/ 256,-.

'n gezellig thuis in 't hartje van Drenthe.

OMMEN. Inger. stacar.'s op vak.centr. Besthmenerberg
m. overd. en buitenzwemb. Recr.team. Mei va. ’ 145, ju-
ni ’ 225, juli / 375 p.w. Vrij voor 18/7na 22/8. 05274-1267

' DE HAAR 'Balkbrug, bung. en stacar. verh. Camping:
Hemelv. en Pinksterw'kend ’ 140,-all-in. 05230-56232.

I riTfrJ-TÏTETIB ö I
#& _j_J^—~^~—~*—m—*—m

" de Tuin van Nederland #
Een kleurrijke fotobrochure met de nieuwste gege-
vens over kasteeltuinen, natuurgebieden en idyl-
lische plekjes. Nu uitgebreid met verrukkelijke
culinaire tips. Voor een culinair weekend weg j%

of een complete vakantie. *Gt*,CO
.3^. _2"__ 1(\- -Stuurt u mij: #fe .j^* "^^""JT"'o Overijssel, de Tuin van Nederland V*^"-«-i«/i f 2o Gids voorVakantie en Vrije Tijd (Fl. 4.50 * porto) d% *!$)
o Reisgids Overijssel flf f**f ~ (
o Kaart Campings / Bungalows / Trekkershutten V^-«^f/-'

Naam: . lArfttó^JatÈ
Adres: - mol»ijsd
Poste./ Woonplaats:

■*'- "
Vul de bon in en stuur deze in een gefrankeerde envelop naar:
Provinciale VVV Overijssel, Postbus 500, 7600 AM Almelo. #&
Voor tel. info: 05490-18767 ma t/m vr 9-17uur

TWENTS FIETSARRANGEMENT.
Maak kennis met het geheel vernieuwde

HOTEL TUBBERGEN in het mooie Twents-Duits
grensgebied. 5-dgs. arrangement a / 280,- mcl.

GRATIS FIETS EN 4- GANGENDINER. Alle kamers met
bad, douche en toilet. Grotestr. 34, tel. 05493-1480.

VAKANTIE IN
OVERIJSSELS VECHTDAL
Hardenberg, Gramsbergen

en Slagharen. Prachtige,
schoone campings en

bung.parken. In het bos of
aan het water. Vraag

GRATIS de uitgebreide
brochure. Bel 05232-62000.

..

BEEKBERGEN. Gezell. fam. hotel, gemod. kamers met-
/zonder douche/toilet,ktv, telefoon, primakeuken, dicht-
bij bos en zwembad. Volledig pensionv.a. ’ 54,- p.p.p.d.
Vraag gratis folder Hotel De Zwaan"'Tel. 05766-1393.

BUNGALOWPARK DE WITTE BERKEN te Lochem.
T.h. 2 tot 6 luxe vakantiebungalows. Folders gratis op

aanvraag. Te1.05730-51308.
'NIEUW* LUXE APPARTEMENTEN (ook w'kend/midwk)
op de Veluwe.'De Bosrand' Vaassen. Stacar. Kamp. pi.
Overd. verw. Zwemb., tennisb., recr. progr. 05788-1343.

Hotelvakantie Veluwe.
3-4-7-daagse arrangementen. Dus echt vakantie, half
pension, lift, tennissen, golf, zwemmen, fietsen, paard-

rijden. Info: Hotel Bosoord Loenen. 05765-1264.
CAMPING DE SCHERPENHOF' TERWOLDE,

een idealevakantie voor het hele gezin aan de rand van
de Veluwe met o.a. surfmeer, verw. zwembad, div. attr.,
bowling, bistro en disco. VERHUUR VAN STACARA-
VANS’ 575,- p. wk. GEHEEL VERNIEUWDE TOILET-/
DOUCHEGEBOUWEN. Zie ook VVV of ANWB-gids of bel
voor een folder 05717-1731.

CAMPING- enRECREATIECENTRUM

_^ b~ 'rsjssw ü;_li3g_=j\]
I MUte IQ2, 7118 KR Winterswijk. Tel. 05430-65366 |

Maarn,"DE MAARNSE BERG" T.h. 4"" bung.'s
(2-10pers). RUIME SEIZ./PASSANTENPL. 03432-1284.

/■ .
Sint Maartenszee/N.-H. Tel 02246-156_-4/6/8/10-pers|I/Xe bun9alows aanduin, 2/3Mslaapk. Vol4-7 tot29-8. Septvua 3___-/995.-p wk Wkend.l9s.-/595.-.. ___J

ST. MAARTENSZEE t.h. in div. parken, nieuwebung's en
appartementen mei/juni/sept. korting. Tel 02246-1596.

DUINLAND ST. MAARTENSZEE. Bung's. gratis
zwemparadijs/attractiepark. Vooi* weekend/midweek

en voorseizoen. Mei v.a. 450,- p.w. Tel. 02246-3109.
ST.MAARTENSZEE. Luxe 6 pers. stenen bungalows
vlakbij zee, met 3 slaapk. bij vrijetijdspark met verw.
zwemb. vrij voor 11-7en na 22-8 02246-1500/02249-3052.

fVfl SAMEN GEZELLIG NAAR IW LINNAEUSHOF"Tï^yTljS^ EUROPA'S GROOTSTE SPEELTUIN
l_*^__l_M_**«_?_-■ -^

EEN DAGVULLEND ATTRAKTIEPARKH»^^^__f*Jr»oAJ_X gelegen in BENNEBROEK aan de\ j__^ -OEJr'^dr f\ \ N2OB Haarlem-üsse
W*o mi / f>JCr _") ALL-IN lariel I 9— p.pHL/O^ tl|J_/ O j*yj (uitgezonderd motorskeilers.
Jpgfmy ifj \lrni»^/ OPEN tol 5 oktober 10 00-18 00 uurl^ffi___ff _<£_! INFOLIJN 02502 47624

HUUR 'NS EEN VILLA IN WASSENAAR.
Reserveer nu uw Duinrell-vakantie! Kom kamperen of
huur zon luxe Duingalow voor 4-6 personen. Er zijn nog
Duigalows te huur in mei en juni.Wie op Duinrell over-
nacht krijgt het attractiepark kado en kan genieten van

het tropische Tikibad. Folder: 01751-40260. Reser-
veringen: 01751-19314, DuinreU, 2242 JP Wassenaar.

& WOBBE nodigen u uit voor I
ven fantastische vakantie ui Drenthe! |H ,w

i^gwn. Volop rusten ruimtt voor | ’ 31,-Op.n. aü in | [V / «i^■tilu'**, '«ukvoor dekinderen! Winter is f-*** \ T~7 1 «X'j? -Cv? - *r«loeJ^**Vttdo*n:«emmen, sporten, «peUeties Bunralowaanbieding .>__Xy -J*\& ~
«■^■«u ook? Meer w<_en? Bd voor de vjm f trta 10I^l^6-pc». .£}*"■X^nSHobbe-en-Wobbe-krm.. I bungalow v. a: ’ 847,-p.w. | j|^t X>
tï^-ZEBERGEN WESTERBERGEN '&W* -£Èv*<2__jel.: 05919-49116 Echten, tel.: 05288-1224 v-wK'--. **cg*N*

DE REISGENOTENKRANT!
lnfo:postb. 15, 5600 AA

Eindhoven. Ook Interrail
en 1001 alleenst. reizen.

—NÉ*****'i zeeland I
Kom naar Zeeland....

ook in het voorjaar!
Plak deze advertentie op een briefkaart. Wij sturen u dan gratis de: '0 Vakantieverblijvengids ol de
0 Vakantiereisgids toe. (graag voorkeur aangeven)

' WJI Provinciale WV Zeeland, Postbus 123,li_J 4330 AC Middelburg. Tel. 01180-33000

NOG EEN WEEKJEER TUSSEN UIT IN MEI OF JUNI!
Ouddorp a/zee t.h. "'" bung. op 400 m v. zee.

Info + folder. NOORDZEE-PARK Tel. 01878-3099/3211.

LAST MINUTE
Huur een bungalow in mei voor een midweek of week-
end. 500 meter v.h. strand met gratis entree zwempara-
dijs. Boek nu en u krijgt een gratis midweek in nov., dcc,

jan. of feb. Geldt nietvoor reeds gemaaktereserv.
VAKANTIEPARK HOF DOMBURG,

TEL. 01188-3210.

ZEELANDS MOOISTE BUNGALOWPARK
DIREKT AAN HET GREVELINGENMEER
Nieuwe, zeer luxe bungalows voor- ■JWSJIjJTOIHJM
zien van cv, ktv, wasmachine, 1 of 2
luxe badkamers met ligbad, evtl. sauna. ___*ttfTrJMT__ïï_ÉOp 5 minuten van Noordzeestrand. ________________jj_______|
NIEUWI Overdekte parkplaza met Mi] _____) j.HïïlfflM

.t"f (gratis) subtropisch _\\)"fJ Jj_iïi]_]__l
%* zwembad. ___^Ew>l_iltt>9

* 4KBÖJN4EN Restaurant.. "KlifTrim»
vffl-111111. s"uash' BEL SNEL:- wjuiulik. tennis etc. 01119-1855- HOJWiismviN voor jnto ol reservering.

4**** Camping 'Strandbad Oostappen'
SPECIAAL HEMELVAART-/PINKSTERARRANGEMENT:

23 MEI T/M 8 JUNI ’ 225,-.
Ideale ANWB-gezinscamping, op degrensBrabant/Lim-
burg. Mooie jaar- en toeristische plaatsen in debossen
of aan zwem-/surfwater. Uitgebr. dag-/avondaktivitei-
ten-programma, ook v.d. allerkleinsten. Waterglijbaan.
Speelcomb. Modern en komfortabel: elektra, watertap-
punt, riolering, kabel-TV. Vr. snel de uitgebreidefolder:

Fam. Gillis, Kranenvenweg 23, ASTEN-OMMEL.
7 dagen per week open! Tel. 04936-92398.

" LUXE VAKANTIEBUNGALOWS "" 3- of 5-sterren bungalows op het "schoonste plekske" "" van Zuid-Limburg met "5 STERREN"-VOORZIEMNGEN, "" waaronder sub. tropisch zwembad. "" HET IS DE HOOGSTE TIJD OM "" ER EVEN TUSSENUIT TE GAAN! ""I' 1 "" Wat zou U denken van een weekend of "" midweekvoor reeds ’385,- resp. ’330,- "
" Vakantiecentrum Schin op Geul "■* Bel 04459-1400voor alle info en gratis folder. "

SIBBE - VALKENBURG. Pensions Bouwens,
Sibberkerkstr. 79. Goede keuken, tuin, parkeerpl. LO

’ 26,- HP’ 40,-. Kind, reductie. Tel. 04406-12091 na 19 u.
EPEN " HOTEL CREUSEN

Zit/sl. kamer met bad/douche,toilet, radio, tv, minibar,
lift aanw. pr. ’ 91,- pp/hp prospectus op aanvraag.

Wilhelminastr 50 6285 AW Epen tel. 04455-1215 fax 2101.
Gezel. GEZ. CAMPING nabij Valkenburg biedt aan: 4-6
pers. stacar. v.a. ’ 375- p.w. all-in. Ace: zwemb., speel-
tuin, kinderboerderij, pony's, bar. Inl.: (04492) 1822.

VALKENBURG: FAM. HOTEL BUITENZORG.
7 dgn hp v.a. ’ 345,-, vp v.a. ’ 395,-, eig. park. pi., terras,

prima keuken. Voor folder of info Tel. 04406-13570.

*"* CAMPING DE BOUSBERG (Landgraaf)
Nu kamperen 7= 5. Volop zwemmen, tennis en recr.

Bung's van 27/6-11/7 25% kort. Tel. 045-311213.
VALKENBURG, Gezell. Fam. Pension 'LOUSBERG',
10 min. van centr. Prijs v.a. ’ 32,50. Tel. 04406-12624.

Hotel Rest. VIJLERHOF. 04454-1710 Vijlen - Vaals.
Hotel Rest. MERGELLAND. 04454-1459 Holset - Vaals.
L/O 40,- H/P 55,- Tev. verh. vak.woningen ook aangep.
gehandicapten. Vraag prospectus.

4-6-PERS. STA-CARAVANS TE HUUR
Camping HIGH CHAPARELL Oirsbeek, 12 km van Val-
kenburg. VOORDEEL van 27 junitot 11 julien van 22 aug.

tot 5 sept. 2wk. v.a. ’ 550.-. Nog pi. voor eigen tent of
caravan. Inl. 04492-2044.

HOTEL CAFÉ RESTAURANT ALPENZICHT
Rustig geleg. Met prachtig panorama over het Geuldal.
ideaal voor fiets- en wandelvakantie. Centraal geleg.
voor leuke uitstapjes in binnen en buitenland. Prijz. v.a.

’ 56.50 p.p. H.P. Uitgebr. kl.fold. ligt voor uklaar. Schwei-
bergerweg49 6281 NE Mechelen'Epen'o44ss-1252.

Hotel de Oude Hoeve Arcen Nrd.L
Een bourgondische ervaring in huiselijke sfeer.

Geniet van ons gastvrijehotel met luxekamers voorzien
van TV en telefoon. Nabij Thermaalbad en Kasteel

tuinen. Bosrijke omg. met wandel/fietsroutes.
DIVERSE VAKANTIE ARRANGEMENTEN. BEL EVEN

VOOR DE GRATIS KLEURENFOLDER: 04703-2098.

"Meer dan alleen maar kamperen"
op recreatiepark Hommelheide te Susteren, een gezins-
camping bij uitstek. Natuurbad met strand, vissteigers,

roeien, waterfietsen, surfles, tennis, grote speeltuin,
midgetgolf, jeugddisco, kantine, en veel meer.
Gunstige tarieven, speciale arrangementen.

Tevens nieuwe jaarplaatsen.
Bel voor gratis folder: 04499-2900.

MECHELEN Z.L. Familiehotel "DE OUDE BROUWERIJanno 1782. Wij verzorgen u in 4-daags midweekarr. met
prima keuken, frisse kamers en goede bedden, v.a.

’ 200,-p.p. mcl. bezoek Thermae 2000. Wij sturen u vrijb-
lijvendeen prospectus. Tel. 04455-1636.
8-DAAGSE REIZEN VALKENBURG v.a. ’ 495,-. Heen- enterugreisper touringcar, HP, 3bustochten. Kmrs. t. en d+ t., zonder bus v.a. ’ 370,-p.p. Alléén 3 bust. v.a. ’ 445,-

Gr. folder: 3-sterrenpension Spronck, Spoorlaan 39
6301 GB Valkenburg a/d Geul. Tel. 04406-13017.

PROTENNIS Nederland. Tennisvakanties in Duitsland,
Oostenrijk en Italië. Tel. 02246-3500.

Avontuurlijke PAARDRIJVAKANTIESvolledig verzorgd
op Western Ranch in de Belgische Ardennen.

09-3241692995.
Action Adventures org. _^fck _*____,aktiew'ends/doevakanties. <B___r_w®_rf"sai_P
Belv.kl.br. 073-570679. ~MWX**MW

Weekendje Euroase?
Bel DE RECREATIE TELEFOON 06-9575 (50 cpm),

code 777 voor alle informatie.

Bezoek nu de Keukenhof!
Voor meer informatie bel DE RECREATIE TELEFOON.

Tel. 06-9575 (50 cpm) - code 702.

KINDER " DOEKAMP " DRENTHE
ca. 6-10 j.: 11-14J.: 14-16 j.: aktieve jeugdvak. natuuren

spel program., huifkartocht, eigenzwembad, prima
leiding,4*'-- ANWB al 22 jr. Weekperiodes v. 12 juli tot 29
aug./ 220,- p.w. voll. verz. Voor info/boekje. Tel. 05612-
-1368." De zorg vliedt " jeugdvak,Wateren, gem. Diever.

T.h. 6-PERS. STACARAVANS douche/wc, kl.tv. Nog vrij
voor 4-7 en na 22-8 en compl. inger. bung.tenten nog vrij
voor 18-7en na 8-8 op 4-sterren camp. in de Ardennen.
Inl. Elians 02510-40818 b.g.g. 37602.

T.h. op ANWB-camp. 6-pers. stacaravans met kl.t.v.,
groot verwarmd zwembad en 2 bubbelbaden. Zeer fijne

gezinscampingü! Vraag gratis kl.folder 03404-60446.
STA-CARAVANS te huur in de Ardennen,
al v.a. ’ 190,- p.w. all-in. Inl. 04459-1598.

RENT A TENT. Voll. inger. ,___>. /<bung.tentenop campings in ÉW/ 4 't' *""***£_>Belg, Lux, Dld, Nrd.- W-i „1 f- -f^-Frankr. 05765-1071, Pb 19, --» .- .r \s-._»__*
7370 AA Loenen. fcVSI U|V*sJ £

NORMANDIE en LOIRE. Luxe stacaravans tot 15 juli
vanaf ’ 455,- p.w. Camping Contact 02507-14746.

APPARTEMENTEN & HUISJES AAN ZEE
in Normandië, Bretagne, Vendée, en de Middellandse

Zee. TopicTravel Autovak.-gids: 070-35.033.09 (lid SGR).
PARIJS 3-dgse weekendtrips v.a. ’ 179,- inkl. vervoer/
*' hotel Ibis, kamers d/t, logies/ontbijt. Ekskursies en

Eurodisney. Eksklusief entrees. N.I.T. 085-452424.

LUCHTBED ALWEER LEK?
Luxueus inger. bung.tenten op één van de mooiste
""""campings in de zonnigste streekvan de Franse
westkust. Direct aan zee. Palmares Tentvakanties

tel. 05753-1048.
Div. JONGERENREIZEN busr. + tent, direct a. strand.
Gr. fold. BREAK AWAY. 033-618600 of 06528-76471.
1.R.5.: vakantiehuizen v. particulieren ZO. Frankrijk:
Ardèche, Gard,Vaucluse, Dröme, tel. Nl. 040-570619, tel.
Fr. 09-3375391652, fax: 75391049, Nederlands sprekend.

JONGERENCAMPING Cóte d' Azur 10/17 dgse.
busreizen v.a. ’ 245,-. Tenthuur mog. 020-6202919.

FIETS-HOTELTOCHTEN in Dordogne en Béarn! Een on-
bezorgde aktieve vakantie KETA-TOURS 020-6235821.
BUNGALOW-TENTEN. Compleet ingericht + fiets op
mooie campings in Z.Fr. KETA-TOURS 020-6235821.
JONGEREN camp.vakantie «5». ©_ fe-^ <s> r^-
a/d Midd.Zee v.a. ’199,- fjtf\ <Nfr\GoGo-Tours 010-4142599 *^«-®i^2r_4___&

_Ê_t£ ___, Jtotefigro&iï'
Droomvakantie in 't berestadje net over de grens
Het best geoutilleerde, luxe familieDotel in Bad Bentheim met zijn heu-
velachtige, bosrijke omgeving. Kamers met ligbad, toilet, ktv, mini-bar,
telefoon. Zwembad (29°), sauna, solarium, bowling, bar en Konditorei.
Tevens fietsverhuur.
Luxe 4-daags midweekarr. (3 n.) DM 255.- p.p.
Incl. elke dag gevarieerd ontbijtbuffet en culinair diner. Eveneens aan-
trekkelijke weekend - en 6-daagse arrangementen.
Hotel Grossfeld, Postbus 1208.4444Bad Bentheim, Duitsland.
Bel 053-35 32 46 (NL) of 09-4959 22 828 (BRD) voor gratis
prospectus. Fax. 09-4959 22 43 49

BOPPARD. Hotel GARNI.
Alle kamers met do/wc/ktv/telefoon v.a. DM 30,- p.p.p.n.

Tel. 09-49.6742.802920. Fax: 802802. Wij spreken Ned.
BOPPARD. Gezellig Holl. fam. ANWB-hotel dir. a.d. Rijn.
Alle kamers met do/wc/telef./ktv: H.P. v.a. DM 45,-
-p.p.p.d. v.a. 7 nachten. Bel (wij spreken Ned.) of schrijf

ons even voor een folder: HOTEL L'EUROPE***,
Mainzerstr. 4, D-5407 Boppard, tel. 09-49 6742 8020.

Fax: 802802. Fam. A. Potharst.

_±__£_ Het kleine——■tJ—W*—--— vakantieparadijs in het
Hotel AmBerchang mooie Bad Bentheim.

Schitterend op de zuidhelling gelegenvakantiehotel met de
gastvrije, persoonlijke toets. Restaurant, bar, caté-terras. lounge,

hoteltuin, binnenbad (29°C) enreiaxcenter. Ruime kamers en suites
met alle denkbare comfort. Eigen fietsverhuur.

Weekend- en meerdaagse vakantie-arrangementen, zoals:

Postbus 1412,D-4444 Bad Bentheim| Bel 09-49.5922.2047 voor gratis folder, tax 09-49.5922.4867.

6, 7, 8 en 11-Dgseekskursiereizen HOPFGARTEN l/D
inkl. vervoer en halfpension. Reeds v.a. ’ 349,-.

N.I.T. 085-452424.

Div. JONGERENREIZEN busr. + tent, direct a. strand.
Gr. fold. BREAK AWAY. 033-618600 of 06528-76471.
Playad'Aro JONGERENCAMPING 10/17dgsebusreizen

v.a. ’ 245,-. Tenthuur mog. 020-6202919.
VAKANTIEVOORDEEL, 10 daagse busreizen naar bijv.
goedfamiliehotel bij boulevard in Malgrat, volp., vertrek
8-11-15 mei ’ 279,-; 1-8-15-22 juni’ 299,-. Hotel Esplai in
Calella, volp, 8-11 mei ’ 289,-. Hotel RosaNautica, halfp.
Malgrat 18mei, 10dgn. ’ 265,-; 25 mei 14dgn. ’ 365,-. Be-
kend 3sterrenhotel in Salou, elke maandag in juni, volp.,

’ 347,-, enz. Vraag onze gratis folder, extra voordelig
doorverkoop zonder tussenpersonen, ook juli/aug.Bijk.
kosten Royal Class ’ 40,-. Gar.fonds ’ 10,-, adm.k. ’ 5,-.

SOLMAR TOURS 040-460560.
VIVA-ESPANA! Wegens faillissement buitenlands reis-
buro kan Snoeyink Reizen u nu supervoordelig aanbie-
den: Hotel Cap Salou'**, een fantastisch hotel met re-
ceptie, zwembad met bar, TV-zaal, winkels, tennisbaan,
minigolf, kapsalon, liften etc. Uw kamer is luxe ingericht
met volledige badkamer, telefoon en balkon. Maaltijden
in buffetvorm, dus eten zoveel u wilt. Hotel CapSalou ligt
direkt aan zee. Vertrek opB+ll + 15+18 mei. 10 Dagen

VOLPENSION nu: ’ 329,-; 17dagen VP nu ’ 519.-.
Bel ANVR Snoeyink Reizen 05413-53200. Uw garantie:

wij zijn aangesloten bij ANVR en SGR.

10-Dg.LLORET DE MAR '--hotel ’ 299,- inkl. vervoer en
halfpension, Royal Class’ 50,-. Vertrek 15, 18, 22 mei

N.I.T. 085-452424.
GRATIS GIDS. Buspendels 10/17 dgn. ma. + vr. app. v.a.

’ 199,-. Luxe 3-sterren hotel Lloret de Mar, zwembad,
buffetstijl, mei ’ 299,-. Boosten Reizen, SGR 045-227777.
COSTA BRAVA-Blanes.
Vakantiewoningen te huur.
'Auto'bus'trein*vliegtuig'
Codaß Reizen: 050-415210.

Costa Brava v.a. / 225,-
Barcelona v.a. ’ 225,-

Salou v.a. ’240,-
Costa Bianca v.a. / 265,-
Retourprijzen per pers.
(bijna) dagelijks naar

Spanje, 29 bestemmingen.
Luxe bussen toilet-

video - airco - royal class
Iberbus

020-6241010

Aktieve rondreis WEST-
TURKIJE 22 dgn. / 1695,-.
Oost-Turkije 22 dgn.
/ 1795,- mcl. vliegreis, ho-
tels, vervoer, etc. Div ver-
trekdata v.a. 10-4. Folder?
Djoser 071-126400 Lid SGR.

_^i.

BUSEXCURSIEREIZEN
naar Cesenatico aan de
Adriatische Zee. Diverse
excursiemogelijkheden
o.a. naar Rome, Florence,
Venetië en Ravenna. 10Da-
gen met vertrek op 5, 12 en
19 juni slechts ’529,- LO.
Ook div. vertrekdata in juli.
Toeslag halfpension’ 195,-
Gratis folder bij
Winnemuller Reizen (SGR,
ANVR) 08880-52245.

PROFITEER:
MEI-VOORDEEL!

Mei met temperaturen van
25 graden, veel zon.

Topkwaliteit, veel service
en allerlaagste prijzen:

Retourvluchten
v.a. ’ 399,-

-20 x per week naar Turkije
v.a. Schiphol, Beel en

Eindhoven naar Istanbul,
Izmir, Dataman, Antalya en

Ankara. Profiteer!
Alanya-Special

’ 595,-
Vertrek22mei, hotel

Helikopter, touristenklasse
l/o bij boulevard/zee/

strand/ centrum. Modern,
bar, service. Week

verlenging kast maar

’ 100,- p.p. Profiteer!
Mannaris-Special

/ 595,-.
Vertrek 15 mei, modern

familiehotel PELIT. Rustig
gelegen. Zwembad, tuin,
lounge, bar, zitjes. Erg
goed. Profiteer! Week
verlenging, kost maar

’ 80,-p.p.
ALTIJD INBEGREPEN met

retourvlucht, transfers,
Ned. reisleiding, en hotel

naar keuze.
Vraag de speciale

aanbiedingsgidsmet meer
dan 100 specials mei t/m

oktober.
ANVR/SGR garanties.

HTC Super-Reizen
040-43 66 00

ROME-Florence-Pisa-Elba, 10-dgseekskursiereizen
v.a. ’ 699,-. Prima hotel aan zee: inkl. vervoer, HP.
Veel vertrekdata van mei t/m okt. N.I.T. 085-452424.

JONGERENCAMPING Adriatische kust, 10/17 daagse
busreizen v.a. 245,-. Tenthuur mog. 020-6202919.

Levico- Caldonazzomeer - Ledromeer
Gardameer - Kalterersee

200 persoonlijk bezochte vakantiewoningen en hotels.
Vakantie Valsugana. Tel. 03463-51161 (gratis gids).

FLORENCE, 7 dagen al v.a. ’ 399,-, Rome alv.a. ’ 449,-.
VENETIË, prachtige 8-daagse reis mcl. cxc. en

halfpenston’ 769,-. Florence, Pisa, Lucca en Elba,
heerlijke 8-daagse excursiereis mcl. halfpension ’ 699,--. Ook binnenkort nog vertrekmogelijkheden! Bel voor
gratis reisgids! Speciale Reizen Centrale: 050-145800 of

020-6202121 lid SGR/ANVR.

jereinste rust en ruimte...

.-17. ij . Vraag tegen portokosten het'V<__^' *]__i_^i uitgebreid tntopakket aan _..
fX_\ """ Dansk Feriehus

- - ïThh « * Bookingburo Holland
nFR . .* [ Hoofdweg 99_.;;,;,,,„_. __<_._,_«. sesi ac Midwoida

I - ' Telefoon 05975-1416*

L|.7:W.:|.i.:i.:,M :i ;<i:_-|
3 overnachtingen in Hotel Interscan in Sonderborg
(Zuid-Jutland), half-pension (ontbijt + diner), alle
kamers met eigen douche en toilet, mcl. gebruik
van zwembad, tennisbaan, whirlpool, solarium,
sauna, speelterrein, fitnesscentrum, enz.

Gratis toegangsbewijzen voor legoland!

__ , Vraag specialebrochure bij:

£mp. ES Dansk Feriehus
Bookingburo Holland

Hoofdweg 99
n . c' Z. „ _____ 9681 AC MidwoldaDansk Feriehus Bookineburo1 —' Telefoon 05975-1416*

DENEMARKEN
* Het enige complete reisprogramma voor Denemarken

van Scandinaviëspecialist Info Skandic (ANVR/SGR).
* Catalogi voor vakantiewoningen via gerenommeerde

organisaties alsDansommer en Novasol.
INFO SKANDIC

Pottebakkersrijge 14, 9718 AG Groningen.
Tel. 050-143200.

■«__..
DENEMARKEN zo schoon en zo dichtbij.

Daar moet u zich thuis voeten!
TROLL TRAVEL, de Deense vak_n!i_worüngspecialisl. biedt u

C
ruime keuze uit meer dan 6000 woningen, verspreid over
..■marken. Er is keus genoeg, maar boek dan wél vroeg!

Vraag de uitgebreide katalogu» aanen reserveer bij ff£)j
TROLL TRAVEL bv (lid ANVR-Reisorganisatoren yi**/

en Stichting Garantiefonds Reisgelden). -~,

Trollstraplein 8 3332 JB ZWIJNDRECHT j&VÈ
Telelo.m 078-191700 ol 1<»5Q55 Telera» U7B-19154S ___■_■

4-Daagse ekskursiereizen PRAAG ’ 159,- inkl. vervoer,
halfpension. Ook 5, 6, 7 en 8-daagse reizen, 5-daags
reeds v a. ’ 199,-. Zeer veel vertrekdata. Extra specials
met de feestdagen. N.I.T. 085-452424.

PRAAG 8 d.bus, prima hotel 1.0.,cxc. + reisl. v.a. ’ 325,--, vert. mei wekel. Mevo Reizen Holten, 05725-1547.
PRAAG, 7-daagse busreis al v.a. ’ 299,-. 5-Daagse
vliegreis al v.a. ’ 595,-, 8-daagse excursiereis mcl.

halfpension en prachtige cxc. v.a. ’ 498,-, MORAVIE of
Zuid-Bohemen, prachtige 10-daagsereizen mcl.

boeiend excursie-programma en volpension al v.a.

’ 699,-. Ook binnenkort nog vertrekmogelijkheden!
Vraag gratis reisgids! Speciale Reizen Centrale:

050-145800 of 020-6202121 lid ANVR/SGR.
PRAAG: Kamers/app. ’ 25-
8.0.8. Travel 02290-39762.
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i Open dag i.v.m. fyfd^ ïï mf\ I
T|| IJ ILI Jl l^flLJ IU - quality quickservice NISSAN PRIMERA 4-deurs 2.0 GT \\ZLWïW MMM l mr I *VI 111 zonder afspraak __#**""*"' -&~TW~i~—L

"qP ""^l^--—"—"_ ! "*----****^^fc**,^M^^^^^^^—\ _______-_____■ _________BHfc=^^"*—- _¥**_*

■h| 1 -y__M____k__J ui ------ (aanwezig tijdens de show) E^-"

gj Crutzen, Gouden King-dealer | °P de open dagen 1^P^ (aanwezig tijdens de show, bekend uit de rallysport) De NiSsan-onderscheiding voor service, organisatie, management, maar vooral klantvriendelijkheid. IljdenS de Openingstijden

Z_\ Open dagen 4+ 5 mei, geopend van 10.00 tot 18.00 uur. V?".^ frmmA Showdagen 6+7 +8 + 9 mei, open van 9. 00 tot 18.00 uur, donderdag tot 21.°° uur. _, ' -V-v-. P?-j-| Tijdens deze dagen diverse actie-auto's met vele voordelen. *\ l) |C/ V/ .-M--W-*»! i | .p£j
_^3 Uitnodiging: vrienden, bekenden, klanten en toekomstige klanten zijn van harte welkom. y IFt
" __■ IlJ»! I L __r _~l' _■ lil ■É \i *"J_i __L^fc^TTT^9^^W^^_iJ^r^_r! ___^tvt^__ ___^^79^^^_^Er^^_i^_i I! |i|^ffli| 1,11 ["^C^^A^ iTI [ll

__-_**___ M—l—*

.VERZEKERINGEN I
jj£U—\ m <________[ fi _______________ ___________

wMM^P*^ \M V___K^' __■___ _. *"

__fl__-_f__i_______^<___K_L__ tf m _iiiw_ilnn * ' -"*** _____

UW TROUWE TWEEWIELER
GOED BESCHERMD... Interpolis biedt u twee dekkingen. Bij
Een fiets is tegenwoordig een kostbaar de uitgebreide dekking is uw fiets
bezit. Met de aanschaf zijn vele verzekerd tegen verlies en beschadi-
honderden guldens gemoeid. En een ging door diefstal, aanrijding of
goede sportfiets of mountain bike valpartij. Bij de beperkte dekking
vragen al snel een investering van daarentegen is uw fiets alleen
duizend gulden of meer. Uw fiets is verzekerd tegen verlies of beschadiging
tevens een kwetsbaar bezit. Reparaties door diefstal, joyridingof verduistering.
na een aanrijding zijn bepaald niet Beide dekkingen gelden voor alle
meer goedkoop en een ontzet frame Europese landen, de polissen worden
betekent meestal "total loss". En helaas altijd afgesloten voor een periode van
is uw fiets ook een goede kanshebber drie jaar. Om alle bijzonderheden te
om bij de 200 000 jaarlijks in Neder- weten over schadevergoeding bij
land gestolen fietsen te horen. Van al diefstal of ongeval, eigen risico en
uw eigendommen is uw fiets zelfs het uitsluitingen, loop jebest eens binnen
meest gevoelig voor diefstal ! Reden te bij de LLTB Boerenßond en vraag het
over dus om hem goed te verzekeren. foldertje over de Rijwielverzekering.

imiBoerenßond
BETER VERZEKERD DOOR lEMAND VAN BU ONS

i

\^_^^t^ Verfraait uw huis en biedt 4 seizoenen
—~___~^_^_________ ■'^^_a___9r«_^____| I

g-fll en afwerkingsniveau.
_______________r^ __\tf " imW _m\ ___P_sf fvWill |ll jr M_\ illll ii i /'li. I]3i_____

Up(PPP--^^g Desgewenst worden zowel bouwver-
M+g, ■fejggjjg ' gunning aangevraagd als alle bouw-

hnill I _ salemink
——i kantoor - showroom - montagewerkplaats
<«^H_______r Wattstraat 20 - 6372 AL Landgraaf

-^_^r Tel: 045-314132 - Fax: 045-325667

; MEER WETEN? □ Maakt u een afspraakvoor vrijblijvende offerte D Stuurt u mij dokumentatie ;
! Naam: : j
| Adres: — I
; Postkode/Plaats: |
! Telefoon: '.

S.v.p. opsturen naar het hierboven vermelde adres. _____\_______^-V J<T-I^_|

BON*MIN)
UESORTS \ /

WOONRUIMTE
Resort Hoog Vaals zoekt passende woonruimte

(huurwoningen/appartementen)voor stagiaires c.g. medewerkers, liefst
per directen gelegen in Vaals of directe omgeving.

Indien gewenstzal bovengenoemd bedrijf als huurder optreden.
Gelieve contact op te nemen metResort Hoog Vaals,

mevrouw J. Langstraat, afdeling Personeelszaken, telefoon 04454-8324.

nao\O. A
Groene Kruis Oostelijk Zuid-Limburg

Organisatie voor thuiszorg en preventie

Mededeling van het Groene Kruis
Oostelijk Zuid-Limburg

In verband met bevrijdingsdag op dinsdag 5 mei a.s. hebben alle medewerkers van
het Groene Kruis Oostelijk Zuid-Limburg een vrije dag.
Op deze dag is voor de wijkverpleging de gebruikelijkeweekenddienstregeling van
toepassing. De kraamverzorgenden zullen op deze dag conform afgesproken
planning in de gezinnen aanwezig zijn.
Voor spoedeisende gevallen kunt u telefonisch contact opnemen met:

wijkverpleging
* regio Brunssum : 045-259090
* regio Klimmen : 04405-2995'
* regio Heerlen : 045-713712
* regio Hoensbroek : 045-225588
* regio Kerkrade : 045-459260
* regio Landgraaf : 045-323030
kraamzorg Oostelijk : 045-435700
Zuid-Limburg
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IN TURKIIE BEGINT
EEN RECHTSZAAK j
OP PE PIINBANK.

——mm———mm———————m—————ml
In Turkije word je opgepakt. In de cel gegooid. Gemarteld. Tot bekentenissen gedwon- 1
gen. Voor de rechter gesleept. In de cel gegooid. Gemarteld. GIRO 454Q00

ê I
AMNESTY INTERNATIONAL

/# ALARM 0L(06-11$*
ALSELKE SECONDETELT

Maak er verstandig gebruik van.
I 1 '__

\._*_^J__^B_^jAfiJ__TSiCi_r\^ ttft____iw-__.~, ——-■ ——lll^^^fi-L-. fm^r-J^S-Tmi mHtlsj -S ■■__^_fSrSl«fl
s*_moMz "" slaapk. "SJfc. ___.«,!FJ__ Bj « B_jff___jP_T W jBa»lllwi l___^t L" _L9______k_9■4—r^ lil keuken meftt. __■_■ ______________ __*__stt__I ligbad, toilet er»» I,_or \\\ j!| ''*k . 1 overleg. Vr.pr n -fM

_T i "fj|_ I Ruime driek.-hoekHj ■ i^|B^lH |Ya_l__a____ _**JÉ_ _£!___ _B__ I fanS_fiT / ___E 1 met little etage (g« &*■ ■ JLWA \ WMMmM L___3 ___r3_L I _____
_BP ' I _M.' 1 Zonnig terras. 6x 3M K_H _£ _9_____WJr 1 I m Wêm I 3 su. Tot. 95 m2» gni

ajF fl _X: ll f 100 -pm Voorb^MSmenten i __BP^ lil 1000 en ts 00 uu£ w^F^SiW€WS^-W99WSk\ 99 _f?*^2f**K^S_r___! f28!
Ï-— Z TrHITT GEL. SCHILD. ÜKUiE LIV, —^J^p!
%9Beicos.rop Snuruime zolder, perf. s,el ,raa iejr m n n nm.,,5 ononocostr op QPEN H, HUIWIC *- iiv.ng.sjp' |]% begane grond. 2

T MQOI AANGEL. TUIN.
e[_Mr F_Cl ;ETSI iWI Ü*5\he,box, iift, md. bIAMi, w|wv'
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"^"^ÏL Eén op de drie hypotheken die in Nederland worden

afgesloten, is van de Rabobank. En dat is geen toeval.

£Door
rechtstreeks naar de Rabobank te gaan, profiteert

u direct van de scherpe tarieven en de grootste
keus aan hypotheekvormen. TM

Bovendien kennen we door onze lokale L^^J jfctj
betrokkenheid de plaatselijke woningmarkt Effectieve rente 8.8% P j.

als geen ander. Het resultaat: een beter advies en een complete
begeleiding bij de financiering van uw huis.

Dus als u op weg bent naar .een hypotheek, zorg dan dat
u zeker de Rabobank op uw pad tegenkomt. t_ÉÉÉMÉ IS

Rabobank. Aangenaam.
o
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